
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)

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

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

Presb. Gilvan Barbosa
82-8816.2412/9944.7125

gilvanbarbosa.al@gmail.com

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

Maceió, 08 de dezembro de 2013 - Nº306

informativo semanal

"Todas as coisas são 
lícitas, mas nem todas 

convêm; todas são 
lícitas, mas nem todas 

edificam. Ninguém 
busque o seu próprio 
interesse, e sim o de 

outrem." 
1 Coríntios 10:23-24

Meditação

Nós cristãos podemos 
fazer qualquer coisa, 
tudo é permitido, mas 
por escolha própria, 
decidimos fazer só 

aquilo que nos edifica, 
que agrada ao nosso 

Pai, pois sabemos que 
isto é o melhor para 

nossa vida. Ainda que 
tenhamos, a liberdade 

para fazer qualquer 
coisa, como beber, 

fumar, enganar, 
mentir, não o fazemos 

pois sabemos que 
todas as escolhas têm 
suas consequências, e 

preferimos praticar 
somente aquilo que é 
bom para nós. Esta é 
a sabedoria que vêm 
de Deus para nossa 

vida.

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

11 DEZEMBRO

Agende Gabinete

(82) 3342-2881

(82) 9627-0749

14 e 15 DEZEMBRO

14 DEZEMBRO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

DOM (N)
15/12

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Semana: ELZA (8827-7316 / 3325-8782)

DOM (M)
15/12

-

-

MARCELO

-

-

-

-

PR. GUILHERME

DANIELLA

JANE

MÁRCIO / VAL / JAMESON

ISABELLI / NIREIDE

MARCOS BENTO

BONIFÁCIO / RANILDO / ISAAC

QUA
11/12

Estamos construindo um sonho que 
nasceu no coração de Deus

Veja como contribuir na página 06.

ROSÂNGELA BOT.

ELIS ROBERTA

ISABELLI

ALUÍSIO

MARIA JOSÉ

-

-

CULTO DE FORMATURA
do Curso de Enfermagem da UNCISAL - Ir. Izabelli

AÇÃO MISSIONÁRIA
São José da Tapera

CULTO JOVEM - LOUVORZÃO
às 19h, na Gênesis

Informações - pág. 04



DOAÇÃO - SÃO JOSÉ DA TAPERA

Mais do que amor, DOAR é um 
a t o  d e  c o m p a i x ã o  e 
solidariedade. O Ação Social 
lhe desafia a doar uma cesta 
básica que será enviado à 
Tapera e distr ibuído às 
famílias necessitadas. Para a 
última viagem missionária 
deste ano, estaremos 
recebendo doações até o 

dia 13 de dezembro. Entregue à irmã Rosária ou na 
secretaria da igreja a sua doação e deixe Deus lhe usar para 
abençoar vidas.

Ação Social

DIFICULDADE DOS ÚLTIMOS DIAS
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

09.Dez : Aldem Cordeiro Manso

10.Dez : Danny H. de Andrade Melo

10.Dez : Benedito Paulo de Melo Lins

11.Dez : Elisanete Alves Correia Rodrigues

12.Dez : Marcos Antônio da Silva

12.Dez : Carlos André Gameleira Rodrigues

13.Dez : Cristiano Isaac de Azevedo Lyra

14.Dez : Cayenne Freitas de C. Belarmino

14.Dez : Gelza Maria Ramos da Silva

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

 8853-0684

 8866-6467

 9134-7471

 8822-0644

 9803-3323

 8820-9205

 8839-0914

 8818-6323

 8832-6120

“É importante você saber isto também, Timóteo, 
que nos últimos dias vai ser muito difícil 

ser servo de Cristo” (2 Tm 3.1)

O Apóstolo Paulo está preso em Roma, aguardando seu último 
julgamento e a execução. Esta carta ao jovem discípulo toma o 
tom de carta de um pai a um filho, e é uma poderosa 
ferramenta de encorajamento e preparação do jovem discípulo 
aos desafios que enfrentará no cumprimento da liderança 
cristã. Nela, Paulo deixa um vasto legado. Da sua mão brotam 
ensinos que estimularão Timóteo a viver uma vida para ser 
aprovado, e para isto recebe conselhos práticos e preciosos. 

Agora estamos no terceiro capítulo, quando Paulo resolve falar 
de tempos futuros. O futuro sempre despertou a curiosidade 
humana. Para conhecer antecipadamente o futuro, o homem 
busca em fontes nem sempre confiáveis. Só Deus conhece o 
futuro, as rédeas do mundo e da história estão sob o controle 
das suas mãos. Aqui ele fala das dificuldades advindas nos 
últimos dias. Portanto o que estava sendo ali revelado era para 
um futuro distante, futuro que hoje já chegou.

Os males desta sociedade ganham nome e forma assustadores 
na carta do apóstolo para os padrões morais e éticos da época, 
mas com características são tão iguais as que encontramos 
hoje na sociedade que parece Paulo ser nosso contemporâneo 
e ter escrito coisas baseadas em cenas que viu do nosso 
cotidiano. Entre as características que iríamos encontrar, na 
evolução do versículo acima, Paulo descreve que: nos últimos 
dias os homens seriam adoradores da própria imagem, com 
um apego exagerado ao dinheiro a ponto de matar e morrer 
por ele, descontrolados emocionalmente, exageradamente 
orgulhosos, zombadores de Deus, ingratos, desobedientes a 
pais, duros de coração, completamente más, nunca se 
submetem aos outros, mentirosas, desordeiras, são se 
incomoda com imoralidades, rudes, cruéis, atrevidas, mais 
amantes do prazer do que de Deus. 

Se antes era difícil ser crente pelas pressões religiosas, a ponto 
de que o próprio Paulo antes de convertido matava e 
encarcerava cristãos, hoje é o materialismo, o excesso de 
maldade, a indiferença do homem as coisas de Deus, que 
produzem a aversão das pessoas ao evangelho que para ser 
vivido pede um padrão de comportamento exemplar. Estamos 
hoje enfrentando as dificuldades prenunciadas por Paulo. Além 
do que, muitos que se envolvem com o evangelho, o fazem de 
forma tão superficial, infectados pelos pecados prenunciados 
na carta escrita a Timóteo, que sequer podemos notar 
mudanças de vida. 

Se o evangelho é o poder de Deus para a transformação do 
homem, não havendo transformação é porque o religioso não 
se tornou ainda servo de Cristo.  E o difícil é justamente isto, 

ser servo, não apenas religioso. O mais impressionante de tudo 
isto é que há dois mil anos antes Deus já revelava ao seu servo o 
que estaria acontecendo agora, a dificuldade dos últimos dias no 
exercício da fé. 

- FIM -

PROGRAMAÇÃO DE FIM DE ANO

Neste final de ano teremos algumas modificações na agenda da 
nossa igreja, por isso pedimos a atenção para evitar 
contratempos. Veja a programação abaixo:

22.DEZ
domingo

Culto da Família
início às 18h

24.DEZ
terça

Culto de Natal
início às 20h

2013

25.DEZ
quarta

NATAL (feriado) 
não haverá culto

29.DEZ
domingo

Culto da Família
início às 18h

31.DEZ
terça

Culto da Virada
início às 22h

2014

01.JAN
quarta

Feriado Universal 
Não haverá culto

05.JAN
domingo

Culto da Família
início às 18h

As atividades esportivas dos dias 24 e 31 de dezembro estarão 
suspensas. A partir do dia 05 de janeiro as atividades voltarão ao 
normal.

Gestão de Ministérios

CONVITE

É com muita alegria que convido a todos 
os irmãos para adorar a Deus no culto de 
formatura da 2º Turma de Enfermagem 
da UNCISAL - 2013, o qual será realizado 
na próxima quarta-feira, dia 11 de 
dezembro, ás 20h na Igreja Batista 
Gênesis.

Izabelli

VOLEY NA GÊNESIS

O Ministério de Esportes da IBG informa que as atividades 
evangelísticas com o voley voltaram. Desta vez acontecem aos 
sábados, das 14h às 18h. Como o projeto é evangelístico, você 
pode evangelizar levando um ou mais amigos não cristãos. Mais 
informações com o responsável, irmão André (8821-1004).

Ministério  de Esportes

VI RETIRO ESPORTIVO

Precisamos de voluntários para o VI Retiro Esportivo. Usamos o 
esporte para atrair os jovens não cristãos da nossa 
comunidade. Trabalharemos com mais de 100 jovens e 
precisamos de voluntários nas seguintes áreas do retiro: 
cozinha, segurança, juiz, logística, limpeza, teatro, dança, 
louvor, etc. Com certeza o dom e talento que Deus te deu será 
aproveitado aqui. O retiro será nos dias 10, 11 e 12 de janeiro, 
mas estamos todas as terças, na sala da EBD dos jovens, nos 
reunindo para organização do evento. Informações: Eduardo 
8803-2815 e 9611-5538.

Obs: Você pode nos ajudar também comprando as camisas, 
trufas e contribuindo nas diversas ações que estamos fazendo 
para arrecadar fundos para a realização do retiro.

Ministério de Esportes


