
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, 18 de agosto de 2013 - Nº289

informativo semanal

"Então, ele os 
ensinou: Quando 

orardes, dizei: Pai, 
santificado seja o 

teu nome; venha o 
teu reino; o pão 

nosso cotidiano dá-
nos de dia em dia; 

perdoa-nos os 
nossos pecados, 
pois também nós 

perdoamos a todo o 
que nos deve; e 

não nos deixes cair 
em tentação." 
Lucas 11:2-4

Meditação

Em vez de orações 
compridas, 

ornamentadas e 
elevadas, Deus 
quer que nos 

aproximemos dele 
como Pai e 

falemos com Ele 
sobre as questões 
mais básicas das 

nossas vidas!

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

23 a 25 AGOSTO

Agende Gabinete

(82) 3342-2881

(82) 9627-0749

31 AGOSTO

31 AGOSTO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

DOM (N)
25/08

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Semana: MADSON (9144-0800)

MOMENTO VIDA MELHOR
Informações com Luiz Honorato

DOM (M)
25/08

-

-

GILVAN

-

-

-

-

PR. GUILHERME

CAYENNE

ISAAC

JORGE VALDO/ELZA/MANOEL

ELIS ROBERTA/ANGÉLICA

MÁRCIO

MARINHO/ARLEY

QUA
21/08

Estamos construindo um sonho que 
nasceu no coração de Deus

Veja como contribuir na página 06.

ROSÂNGELA BOT.

ROSÁRIA

ANTÔNIO AND.

NATALÍCIO

LANA

-

-

CONGRESSO DE JOVENS - ATITUDE 434
Organização: Geração Atitude

IMPACTO NO CRM
Informações com Eduardo Informações - pág. 03



EXTREMAMENTE COMPETITIVO
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

18.Ago : Uiliane Ancelmo

18.Ago : Rosimeire da Silva Pereira

21.Ago : Isadora Beatriz Ribeiro de Almeida

22.Ago : Bhárbara Karinne dos Santos Moraes

22.Ago : Célia da Conceição dos Santos

23.Ago : Ana Flávia Lins Lopes

24.Ago : Alícia Tavares da Silva

24.Ago : Getúlio Vieira

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

 8808-1871

 8871-5983

 8821-1004

 8888-1384

 8806-7633

 8803-9959

 8843-0774

 9903-2343

“O maior entre vocês deve ser servo” (Mt 23.11)

Vivemos em uma sociedade que privilegia os competitivos, e 
não há muito espaço para crescimento aos que não alargam 
seus limites. Nada contra o crescimento, muito menos contra 
aqueles que buscam horizontes mais avançados, ou contra os 
que vivem em busca da quebra dos seus próprios recordes. O 
problema inicia quando para conseguir estas superações 
esquece-se de respeitar os limites pessoais, quando para 
alcança-los desprezamos os recordes dos outros, ou quando 
saímos atropelando pessoas para alcançar nossos objetivos. 
Outro dia atendia um casal lindo, jovens, cheios de 
possibilidades pela frente, porém com a vida afetiva 
totalmente comprometida por causa de excesso de 
competitividade dos dois. Cada um só pensava por si, e ambos 
só pensavam no crescimento profissional. O casamento ainda 
nos primeiros anos, e vivendo instabilidades desnecessárias ao 
relacionamento por falta de limites.

Quando Jesus viveu na terra entre os homens esta cultura do 
crescimento já estava enraizada na terra. Perceba que o ensino 
de Jesus não é dirigido apenas aos religiosos adoecidos 
daquela época, senão também e mui especialmente aos seus 
discípulos (1). Todos queriam se assentar na cadeira que foi de 
Moisés, ter pessoas que lhes obedecesse fazendo tudo o que 
eles diziam. A carga de legalismo por conta disto era 
duríssima, costumes e imposições rigorosíssimas, 
observações contra certos tipos de alimentos e separações de 
determinados tipos de pessoas também eram impostas a 
pessoas comuns, quando eles mesmos não estavam dispostos 
a mover um só dedo para cumpri-las (4). 

Nada do que faziam envolvia amor genuíno, faziam para 
aparecer, orações eram feitas em público, proclamavam jejuns 
e iam cumpri-los aos olhos de todos. O que queriam era ser 
vistos, reconhecidos, aplaudidos. Chegaram inclusive a ter 
uma acirrada discursão acerca de quem seria o sucessor de 
Jesus após sua morte. É neste clima onde todos querem 
crescer, não importa como, nem a quem doa, que Jesus nos 
transmite outro ensino: “Para ser grande diante de Deus tem 
que ser pequeno, tem que ter comportamento de servo aqui”. 
O que está propondo não é fácil de ser obedecido, mas é a 
condição que ofereceu. A grande diferença é que Jesus não 
dizia: “Faça o que digo, mas não faça o que faço”. Ele dizia: 
“Olhe como faço e depois faça como digo”. Foi assim que ele 
lavou os pés de discípulos, atendeu crianças, tocou em 
leprosos, jantou com rejeitados, deu o seu perdão a uma 
adúltera e criou um estilo de liderança servidor. Isto está 
extremamente em alta no mundo, porque os que são liderados 
por um líder servidor seguem suas orientações por amor e não 
por imposição. 

Os mais valorizados executivos do mercado, hoje depois de dois 
mil anos estão aprendendo com Jesus “um novo” estilo de 
liderança. Faça como eles, se aproxime de Jesus para aprender 
com seus ensinos. 

- FIM -

ATITUDE 434

Por motivos de força maior, o Atitude 434 foi adiado. O encontro 
será agora nos dias 23, 24 e 25 de agosto, no mesmo lugar,  
Chácara Village Paraíso, em Paripueira. Mas não perca tempo, 
faça sua inscrição com a Manu ou Gisele após os cultos de 
quarta-feira e domingo! O investimento é de R$ 90,00. As vagas 
são limitadas e estão quase acabando!

O QUE É O ATITUDE 434?
Atitude 434 é um movimento de pureza sexual para todas as 
idades, segundo as escrituras (1Ts 4:3-4), selado pelo uso de 
uma aliança de prata. É fruto do mover de Deus que visa 
resgatar valores e práticas corrompidas e reapaixonar pela ideia 
original do sexo.

Sexo é uma relação de prazer vivida dentro de uma aliança de 
amor entre um homem e uma mulher, celebrada como pacto 
inquebrável diante de Deus e dos homens.

"A vontade de Deus é que vocês sejam santificados: 
abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba 

controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa" 
(1 Ts 4.3-4)

TREINAMENTO GÊNESIS KIDS

O Gênesis Kids estará realizando um Treinamento de 
Capacitação com todos os professores do departamento 
infantil durante o mês de agosto. Confira o cronograma abaixo 
e atenção para as novas datas:

11.Ago

de 17h 
às 17h50

Tema: SALVAÇÃO, SANTIFICAÇÃO E SERVIÇO (Como 
posso saber se Deus quer que eu trabalhe com 
crianças?)

Responsável: Pr. Harry Tenório

18.Ago

de 17h 
às 17h50

Tema: AJUDE-AS (Quais são as necessidades das 
crianças?)

Responsável: Andréa Tenório

25.Ago

de 17h 
às 17h50

Tema: ALIMENTE-AS (Como posso ajudar as crianças 
salvas a crescer?)

Responsável: Pb. Dilson Santos

01.Set

de 17h 
às 17h50

Tema: CADA MINUTO CONTA (Como posso planejar 
meu programa de ensino?)

Responsável: Izabelli

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

ibgenesis.com.br/media-center

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 18 de agosto de 2013.

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

Pb. Dilson » 8851.5525
dilsondbs@gmail.com

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 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.


