
Atividades Semanais

Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica
17:00 - Intercessão
17:30 - Adoração Alternativa
18:00 - Culto da Família

Segunda
19:30 - Futebol Masculino-Membros
20:00 - Ensaio do Coral

Terça
19:00 - Futebol Masculino
19:00 - Curso de Teologia

Quarta
19:00 - Intercessão
20:00 - Culto de Cura e Libertação

Quinta
19:00 - Futebol Masculino

Sexta
19:00 - Futebol Feminino

Sábado
14:00 - Ensaio do Min. de Teatro
14:30 - Ensaio do Min. de Louvor
15:00 - Futebol Masculino (30 anos)

15:30 - Ensaio do Min. de Dança
17:00 - Ensaio dos Adolescentes
19:00 - Voleibol

Pastores e Líderes;

Por nossos membros e suas famílias; 

Pela paz em Israel;

Por nossos Governantes;

Término da Construção;

Restauração das Famílias;

Ministério de Jovens;

Grupos Pequenos;

Gestão de Ministérios;

Ministério de Comunicação.

Pastores e Presbíteros

Pr. Harry Tenório
82-9938.0012

pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Jessé Pimentel
pastorjesse@ibgenesis.com.br

82-8873.2541/9604.9132

Pr. Plínio Silva
82-9984.6579

pastorplinio@ibgenesis.com.br

Pr. Guilherme Cerqueira
82-9973.1510 

pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Presb. Luiz Carlos
82-9331.7052

lulaelu@gmail.com

Presb. Dilson Braga
82-9957.2311/8851.5525

dilsondbs@gmail.com

Presb. Bráz Ferreira
82-9675.0706/9132.7761
brazmaceio@yahoo.com.br

Banco do Brasil:  
Agência: 3393-6
C/C: 26595-0

Maceió, 23 de junho de 2013 - Nº282

informativo semanal

"Responder antes de 
ouvir é estupidez e 

vergonha." 
Provérbios 18:13

Meditação

Salomão conhecia os 
efeitos devastadores 

de palavras 
inapropriadas. As 
palavras podem 
produzir vida ou 

morte ao nosso redor. 
Ninguém nesta terra 
compreendia melhor 
o poder das palavras 

do que Salomão. 
Todos aqueles que 
encontravam com 
Salomão ouviam 

palavras de consolo, 
de incentivo e de 

estimulo. Era 
exatamente por isso 

que as pessoas 
vinham de todos os 
lugares para falar 
com ele. E ele nos 

ensina que não 
devemos responder 
antes de ouvir, sem 
conhecer todos os 

detalhes da situação.

Av. Durval de Góes Monteiro, 1500
Tabuleiro - CEP: 57061-000 - Maceió/AL

Contatos
 (82)3342.2881

www.ibgenesis.com.br
E-mail: secretaria@ibgenesis.com.br

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes

ESCALA SEMANAL MINISTÉRIO DIACONAL
Servindo com excelência a Noiva de Cristo
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PROPÓSITOS DE JEJUM E ORAÇÃO

Filiada a

AGENDA GÊNESIS

Versículo da 
Semana

AJUDE A GÊNESIS COM OFERTAS E CONTRIBUIÇÕES

Banco Itaú: 
Agência: 1465-6
C/C: 21041-5

OBS: Para mais informações acesse 
www.ibgenesis.com.br/agenda

05 e 06 JULHO

Agende Gabinete

(82) 3342.2881

(82) 8112.5692

13 JULHO

14 JULHO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

DOM (N)
30/06

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Semana: MÁRCIO (9978-0235)

CULTO DE SANTA CEIA
às 18h, na Gênesis

DOM (M)
30/06

-

-

ELENÍ

-

-

-

-

PR. GUILHERME

CAYENNE

GILVAN

MARCOS B. / JANE / ANGÉLICA

CARLOS ANDRÉ / EDUARDO

ALUÍSIO

MADSON / ARLEY

QUA
26/06

Estamos construindo um sonho que 
nasceu no coração de Deus

Veja como contribuir na página 06.

ROSÂNGELA BOT.

VAL

OSMARI

RANILDO

ESTELA

-

-

ACAMPADENTRO KIDS
Organização: Gênesis Kids

AÇÃO MISSIONÁRIA
Informações: Gilvan Informações - pág. 03



EU PREFIRO DEUS
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

24.Jun : Cristian John Peixoto Vieira

24.Jun : Jarbas Vieira Lopes

24.Jun : Thayse Maria da Silva Coutinho

26.Jun : Karlla Maria Lima de Morais

28.Jun : Maria Helena da Silva

29.Jun : Maria Barbosa Amorim

29.Jun : Maria Roseane Dantas dos Santos

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

 9302-3299

 9606-0109

 9930-9179

 9101-5623

 8838-1495

 8885-7109

 9642-7385

(Salmos 89.26) – “Ele me chamará, dizendo: Tu és meu pai, 
meu Deus, e a rocha da minha salvação”.

Parece ser uma das decisões mais fáceis a se tomar na vida, mas 
não é. Talvez esta seja a mais difícil a ser tomada. Acontece assim 
porque nós estamos falando de um grande conflito instalado no 
coração do homem. Somos seres formados por duas naturezas, 
uma espiritual que nos inclina para Deus, e outra carnal que nos 
inclina para as coisas da terra. É justamente aí no limiar entre uma 
natureza e outra que se estabelece um grande “cabo de guerra”. O 
lado mais alimentado sempre será o que vence. Foi por isto que 
Deus nos advertiu em Tiago 4.4 que amizade contra o mundo é 
inimizade contra Deus. 

Etã e Hemã são identificados em 1 Crônicas 2.3-6,  autores dos 
belos poemas dos Salmos 88 e 89, como descendentes de Judá. 
Estas duas pérolas das insondáveis inspirações divinas talvez 
ajude a você a melhor compreender quão difícil é tomar a decisão 
de escolher Deus. 

Hemã constrói o seu poema no Salmo 88 desenvolvendo a ideia das 
tragédias que cercam aquele que resolveu alimentar sua natureza 
carnal, mas nunca deixou de ter consciência de que sua decisão 
estava errada, que deveria ter escolhido Deus. Ele relata das 
consequências negativas da sua decisão, que foi contado entre os 
que não têm vida espiritual (4-6), os amigos foram tirados (8), 
sente a dor da rejeição divina (14). Ele está em crise, e a causa da 
crise é uma distância momentânea de Deus. Agora, no entanto, 
emprega todas as forças da sua alma para se reconstruir diante de 
Deus. Há uma grande batalha se travando ali, ele está em crise 
espiritual, mas não se entrega ao inimigo, quer lutar para estar do 
lado de Deus. Se olhado por este ângulo, este Salmo pode ser um 
dos mais reveladores das duas naturezas do homem.

Já o poema construído por Etã no Salmo 89 já nos traz outro 
momento. Ele parece ter sido escrito pelo crente bem resolvido, 
que entre suas duas naturezas resolveu alimentar a espiritual. A 
declaração de abertura do seu poema é explosiva: “Cantarei para 
sempre o amor do Senhor” (1). Perceba que não há voz de lamento 
aqui, mas uma convicção clara de que este tem feito decisões 
certas na vida e por isto colhe frutos bons. A sensação que tenho 
lendo este salmo é sensacional. Ele está cheio de revelações 
divinas, e por isto sai cantando em seu poema a grandeza das 
ações divinas, dizendo que: “Ele é um Deus fiel que retribui com 
muita fartura a todo aquele que luta por ele e em seu nome (3-4), 
que os céus reconhecem sua grandeza (5), que não há outro maior 
que ele (6), que domina até as forças da natureza (9). Ele declara 
que os céus são dele, e a terra também (11), nos informa que foi 
ele quem criou o norte e o sul (12) e que seu braço é forte e 
poderoso” (13). Neste Salmo inclusive ele revela o segredo das 
grandes vitórias estabelecidas por Davi, quando diz: “Cobri de 
forças um guerreiro, exaltei um homem escolhido por meu povo 
(19), fala da alegria da descoberta deste homem tão útil na 
construção da nação de Israel, e de como o ungiu com óleo sagrado 
(20, e declara que sua mão o susterá, que seu braço o fará forte 
(21), que nenhum inimigo o derrotará e nenhum injusto o 
oprimirá” (22). Perceba o melhor, Etã cheio do Espirito de Deus 

VIAGEM MISSIONÁRIA - TAPERA

“Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes 
Meus pequeninos irmãos, a Mim o fizestes.” 

Mateus 25:40

Nos dias 29 e 30 de junho estaremos realizando a III Viagem 
Missionária da Igreja Batista Gênesis. Na ocasião iremos repetir 
o destino revisitando São José da Tapera em apoio a nossa 
congregação que está começando a florescer no sertão 
alagoano.
Nossa atividade terá uma natureza evangelística com enfoque 
assistencial, em virtude da realidade em que nossa igreja está 
inserida, num bairro que demanda cuidados do ponto de vista 
material tanto quanto espiritual. 
Você pode participar orando por este propósito, ofertando para 
que seja revertido para os custos do evento e/ou patrocinando a 
participação de outros, por último, e não menos importante, 
você pode doar cestas básicas que serão distribuídas na 
atividade. Dê a sua contribuição e não deixe de participar do que 
Deus fará em Tapera!

VAGAS LIMITADAS!
Inscrições: R$ 60,00 (transporte, alimentação e hospedagem)
Informações, inscrições e ofertas com irmão Gilvan e Erivaldo.

DOAR, UM ATO DE AMOR!

Mais do que amor, DOAR é um ato de compaixão e solidariedade. 
O Ação Social lhe desafia a doar uma cesta básica que será 
enviado à Tapera e distribuído às famílias necessitadas. 
Contamos com você e estamos abertos a receber sua doação. 
Procure a irmã Rosária e faça sua doação.

Ainda falando em doação, o Gênesis Kids está se organizando 
para a viagem missionária e para isso também precisa de 
algumas doações como lápis, pirulito, guardanapo, etc. Para isso 
você deve procurar a irmã Rosângela, líder do ministério infantil, 
e pegar mais informações sobre as doações.

É importante lembrar que em Tapera existe carência de 
absolutamente todas as necessidades básicas e com a sua ajuda 
podemos fazer diferença naquele lugar. Deixe Deus lhe usar e 
doe um pouco daquilo que não vai lhe faltar: amor!

SEJA UM PROFESSOR DO KIDS!

O ministério infantil informa que 
precisa de voluntários e professores 
em caráter de urgência para todas as 
faixas etárias. No Gênesis Kids as 
crianças são ensinadas por pessoas 
que tem amor para dar e chamado 
para transmitir ensinamentos bíblicos 
a estas crianças, pois cremos que elas são a igreja do amanhã. 
Por isso, se você tem chamado entre em contato com a irmã 
Rosângela e saiba o que é preciso para ser um professor.

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

Informamos aos amados irmãos que desejam apresentar seus 
filhos que é necessário entrar em contato com o Pb. Bráz ou Pb. 
Dilson para fazer o agendamento e passar as informações para 
a confecção do certificado de apresentação. Aproveitamos para 
lembrar que as apresentações ocorrem sempre no terceiro 
Domingo do mês. Sendo assim, a próxima apresentação será 
no dia 21 de julho de 2013.

Pb. Bráz » 9675.0706
brazmaceio@yahoo.com.br

Pb. Dilson » 8851.5525
dilsondbs@gmail.com

CORAL GÊNESIS

Se você tem o chamado para ser um adorador através da 
música, o grupo coral da Igreja Batista Gênesis espera por 
você. Venha e faça o teste vocal.

Procure o irmão Wagner (8827-0069).

Perdeu algum evento da nossa igreja? 
Acesse nossa central multimídia e confira as fotos:

ibgenesis.com.br/media-center

está de forma revelada construindo o seu poema no princípio, 
quando sente que repentinamente uma mão lhe toma a pena. Agora 
o poema tem outro escritor, o próprio Deus é quem o escreve, e  faz 
promessas ao seu povo a partir de Davi. Ele chega ao ápice quando 
declara: Ele dirá de mim: “Tu és o meu Pai, o meu Deus, a Rocha 
em quem estou firmado”.  Que lindo, lindo, muito lindo! Só um 
homem que escolheu Deus como Etã pode ter revelações assim. Só 
um homem que fez tanto por Deus como Davi pode chama-lo de Pai.

- FIM - 


