
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, 15 de setembro de 2013 - Nº293

informativo semanal

"Porque toda a 
criatura de Deus é 
boa, e não há nada 
que rejeitar, sendo 
recebido com ações 
de graças. Porque 
pela palavra de 

Deus e pela oração 
é santificada." 

1 Timóteo 4:4-5

Meditação

Tudo que Deus faz é 
bom, porque nEle 

não é possível 
encontrar maldade. 

No entanto nós 
fomos 

contaminados pelo 
mal devido ao 

pecado original, por 
isso devemos 

buscar a 
santificação, não 

somente como uma 
opção para a vida 
cristã, mas porque 
esta é a vontade de 
Deus para os seus 

filhos.

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

21 SETEMBRO

Agende Gabinete

(82) 3342-2881

(82) 9627-0749

27 SETEMBRO

28 SETEMBRO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

DOM (N)
22/09

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Semana: ARLEY (9326-8997)

CASAMENTO MAURÍCIO E GISELE
Celebrante: Pr. Harry Tenório

DOM (M)
22/09

-

-

GENESSI

-

-

-

-

-

MIRLANE

JANE

ROSÂNGELA/ELIANE/MARCUS

ALUÍSIO/GENESSI

ULISSES

ANTONIEL/JAMESON

QUA
18/09

Estamos construindo um sonho que 
nasceu no coração de Deus

Veja como contribuir na página 06.

ROSÂNGELA BOT.

VAL

MÁRCIO

MANUEL

ELIS ROBERTA

-

-

NOITE KIDS - PAIS COM FILHOS
Organização: Gênesis Kids

REUNIÃO MINISTERIAL
com todos os líderes de ministério, de 19h às 23h Informações - pág. 03



BOM ÂNIMO INVENCÍVEL
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

15.Set : Vanilda Lúcia Lima

15.Set : Caio Henrique Ferreira da Silva

16.Set : Carmen Eleonôra G. de Freitas

17.Set : Elinaldo Gomes da Silva

18.Set : Claudenice Vieira da Silva

19.Set : Caio Lucas Valença Costa Buarque

19.Set : Maria Elza Santos Azevedo

19.Set : Jair Seara da Silva

20.Set : Eclesia Rodrigues do Nascimento

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

 8803-2666

 8801-5741

 8859-5749

 8888-5990

 8803-2615

 9816-0006

 8855-4830

 8882-4797

 9381-0934

(Josué 1.6) - “Esforça-te, e tem bom ânimo; porque tu 
farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais 
lhes daria”. 

Quando a condução do povo hebreu que havia sido arrancado 
do Egito e levado para a terra de Jerusalém esteve em fase de 
transição, Deus isolou Josué e por três vezes determinou que 
tivesse bom ânimo. Realmente não era fácil para aquele 
jovem, iria substituir o grande Moisés, um homem que havia 
feito sinais incríveis. Depois ele acompanhara muito de perto 
as dificuldades da travessia, e sabia que agora viriam outras 
ainda piores. Cidades fortificadas para vencer, povos gigantes 
a conquistar. Como venceria? Lógico, ele contaria com a ajuda 
de Deus (Js 1.9 – “Porque o Senhor Deus é contigo”), mas 
uma coisa era necessária a ele: “Manifestar e guardar o bom 
ânimo!”, ou seja, contaremos com a ajuda de Deus para 
alcançarmos nossos alvos, atingirmos nossas metas, 
alcançarmos nossas conquistas, mas precisamos fazer a parte 
humana também. 

Por quatro vezes Deus alerta a Josué que manifeste o bom 
ânimo no capítulo 1 do seu livro biográfico. Era algo de fato 
muito essencial para o estabelecimento do plano de Deus. O 
bom ânimo é a força motriz que nos impulsiona a realizarmos 
nossas tarefas, cumprirmos nossa missão. Deus conhece a 
natureza do homem, e quando incidentemente esteve 
alertando Josué sobre a necessidade da guarda do bom ânimo 
sabia como somos tendenciosos a desanimar no meio da 
jornada. Você já foi visitado por uma crise de desânimo, de 
pessimismo, de vontade de desistência? Saiba que o 
sentimento não é exclusivo seu. Todos passam por desejo de 
parar, sentimos medo, rejeição, aninhamos o pessimismo no 
nosso coração, e depois nos tornamos vítimas da má 
administração dos nossos pensamentos.  Por isto mesmo Deus 
estava ministrando esta palavra a Josué: “Tende bom ânimo!”.

Jesus revelou o segredo que protege o nosso bom ânimo, 
tornando-o indestrutível, invencível. Quando a alegria do 
executar foi ameaçada por oposições humanas ou satânicas, 
quando ela se transformou em um alvo aparentemente 
impossível de ser alcançado, quando o desejo de continuar foi 
surrupiado do nosso coração, devemos nos concentrar no 
segredo da alegria invencível, do bom ânimo indestrutível, 
permanente. O segredo é este: “Há uma grande 
recompensa nos aguardando no céu” (Jo 17.24).

Jesus blinda nossa alegria dos sofrimentos quando nos ensina 
a tirarmos a visão do momento imediato, que é frágil e passa 
de forma fugaz, quando diz: “Bem aventurados sois vós, 
quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, 
disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai 
e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu” 
(Mt 5.11-12). Está aqui o segredo da preservação da alegria. 

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 20 de outubro 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.

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. 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! 

Contamos com você e estamos abertos 
a receber sua doação. 

Procure a irmã Rosária e faça sua doação.

Dizem que ponto de vista é a vista que foi vista apenas de um 
ponto. O segredo é olhar a vista de outros pontos, e neste caso, 
Jesus nos ensina a olharmos para o que é transcendente, para a 
recompensa que não perece, o galardão que receberá no céu os 
que perseveram e permanecem seguindo com bom ânimo até o 
fim. O grande galardão que receberemos no céu resgata nossa 
alegria na hora da ameaça, fadiga, perseguição e injúrias. 

Ele também protege a nossa alegria do sucesso quando diz: 
“Mas não fiquem alegres porque os espíritos se sujeitam 
a você; antes se alegrem por vossos nomes estarem 
escritos no livro da vida” (Lc 10.20).  Os discípulos também 
estiveram sendo tentados a colocarem a alegria nos resultados 
terrenos (Lc 10.17), mas isto teria condicionado o coração deles 
a conservarem o ânimo apenas quando a colheita de resultados 
fosse farta. Era ele ancorando a nossa alegria, o nosso bom 
ânimo em outro ponto de vista, o da recompensa celestial. 

- FIM -

NOITE KIDS - Pais & Filhos

Queridos pais, é com muita alegria que convidamos você e seu 
filho para participar conosco da nossa Noite Kids. Será uma noite 
cheia de surpresas e muita diversão. Não deixe de comparecer, 
sua presença é muito importante. Não esqueça que seu filho só 
entrará com sua companhia. Data: 21 de setembro, às 18:00hs 
no templo da Igreja Batista Gênesis.


