
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, 29 de dezembro de 2013 - Nº310

informativo semanal

"Estabelecerei paz na 
terra, e dormireis 
seguros, e não 

haverá quem vos 
espante;" 

Levítico 26:6a

Meditação

“Ah! Se tu 
soubesses o que à 

tua paz pertence!” - 
Palavras de Cristo, 

tão atuais e tão 
confortadoras, num 

mundo que, 
sabemos, jaz no 

maligno. O crente 
em nosso Senhor, 

certamente, 
enfrenta lutas, 

desafios, tentações; 
no entanto, conta, 
em suas angústias, 
com o Consolador e 
com a doce paz de 
Cristo. E o sono é 

tranquilo e 
reparador... “Deixo-
vos a paz, a minha 

paz vos dou”.

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

24 DEZEMBRO

Agende Gabinete

(82) 3342-2881

(82) 9627-0749

29 DEZEMBRO

31 DEZEMBRO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

DOM (N)
05/01

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Semana: MARINHO (8802-7885)

DOM (M)
05/01

-

-

-

-

-

-

-

TER (ANO NOVO)
31/12

Estamos construindo um sonho que 
nasceu no coração de Deus

Veja como contribuir na página 06.

PR. HARRY

NIREIDE

MARCELO

HÉLIO/DANIELLA/BONIFÁCIO

EDILENE/ROSÁRIA

-

ULISSES/JARBAS/J.VALDO

CULTO DE NATAL
às 20h, na Gênesis

CULTO TEMÁTICO
às 18h, na Gênesis

CULTO DA VIRADA
às 22h, na Gênesis

-

-

-

-

-

-

-

Informações - pág. 03



ESTAMOS COM FOME DE AMOR
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

“É melhor comer um prato de hortaliça, 
onde há amor, do que o boi cevado, 

em um ambiente onde não haja o amor”.
(Provérbios 15.17)

Uma vez Renato Russo disse com uma sabedoria ímpar: 
"Digam o que disserem, o mal do século é a solidão". A 
constatação óbvia pode ser vista e presenciada todos os dias 
nas relações humana. Embora tenhamos recebido por 
mandamento o “amar ao próximo como a si mesmo”, todos os 
dias há alguém se separando porque não saber desfrutar do 
amor. 

Nunca uma geração teve tantos avanços que facilitaram a 
comunicação como esta. No entanto, nunca os homens foram 
vítimas de tantos problemas de comunicação nos 
relacionamentos como hoje. Somos carentes de ser ouvidos, 
temos uma necessidade enorme de atenção correspondida, de 
cumplicidade, de compartilhar segredos que serão guardados 
para sempre, de passear de mãos dadas, dar e receber 
carinho, fazer um jantar pra quem você gosta, não para 
mostrar os seus dotes culinários, mas apensar para 
demonstrar que nos preocupamos com ela. 

O ano está acabando e o melhor investimento que podemos 
estar projetando fazer para 2014 é o investimento na 
qualidade dos nossos relacionamentos. Tem gente que termina 
o ano com déficit, quando iniciou tinha dez amigos e termina o 
ano com seis, por exemplo. Tem casamentos que iniciam bem 
o ano,  mas estão terminando mal .  Invest i r  em 
relacionamentos é investir na vida. A vida não faz sentido sem 
relações humanas bem resolvidas, sem ter alguém para 
gostar, alguém para desfrutar da vida junto com agente. Aos 
poucos, se não formos vigilantes, vamos tornando-nos 
máquinas de produzir. Produzimos relacionamentos mal 
construídos, produzimos filhos sem acompanhamento, 
produzimos carreiras profissionais que se tornam mais 
importantes que os relacionamentos. Ambições pessoais não 
podem produzir mudanças tão radicais como as que estamos 
vendo. 

Outro dia, lendo um artigo de uma revista, uma executiva 
afirmava que evitava relacionamentos porque priorizava o 
crescimento profissional. De certa forma o projeto dela deu 
certo, porque havia se tornando uma alta executiva de uma 
empresa de petróleo. O repórter perguntou: Mas a senhora é 
feliz? Querendo disfarçar a tristeza no seu olhar, ela 
respondeu: “Sim, sou feliz. Mas sinto falta de alguém com 
quem possa jantar para compartilhar minhas conquistas, 
dividir minhas lutas, passear nas horas de folga, ir a uma 
academia de ginástica comigo, alguém que me ajude nas 
tarefas do dia, alguém que possa amar”. No fim, sua resposta 
contradiz a sua afirmação. 

Não se é feliz apenas por ter um bom emprego, desfrutar de um 
bom salário. Nascemos para nos relacionar, precisamos 
desacelerar esta velocidade para que novas conquistas não 
levem embora o que é melhor na vida. 

A arte de relacionar também é a arte de olhar para dentro de si, 
de reconhecer que fomos feitos incompletos para que possamos 
estar completando uns aos outros. Para que possamos ter 
relacionamentos maduros, estáveis, duradouros, confiáveis. É 
preciso abrandar temperamentos, desenvolver a humildade, 
disciplinar palavras, adicionar boas ações, desenvolver a alegria 
e a cumplicidade. Tudo isto colabora para que o ambiente seja 
fértil para o amor. E o amor, é como disse Salomão, é o elo de 
sustentação da vida. Em sua feliz afirmação, ele declarou que é 
melhor comer hortaliça com uma pessoa que você ama, do que 
desfrutar de um boi em um ambiente onde não haja amor.

- 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:

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

29.DEZ
domingo

Culto da Família
início às 19h30

2013

31.DEZ
domingo

Culto da Virada
início às 22h

2014

01.JAN
quarta

Feriado Universal 
Não haverá culto

05.JAN
domingo

Culto da Família
início às 18h

CULTO DE ANO NOVOCULTO DE ANO NOVO

Traga sua família e venha celebrar conosco a chagada de Traga sua família e venha celebrar conosco a chagada de 
2014. Teremos uma noite temática: ANO NOVO, ODRE 2014. Teremos uma noite temática: ANO NOVO, ODRE 
NOVO, VINHO NOVO. Será que com a chegada de mais uma NOVO, VINHO NOVO. Será que com a chegada de mais uma 
ano tudo se fará novo? Como andar em novidade de vida? ano tudo se fará novo? Como andar em novidade de vida? 
Como fazer de 2014 o melhor ano da sua vida? Como fazer de 2014 o melhor ano da sua vida? 

Romperemos 2013 adorando a Romperemos 2013 adorando a 
Deus com uma Santa Ceia Deus com uma Santa Ceia 
muito especial. Venha e traga muito especial. Venha e traga 
mais pessoas com você para mais pessoas com você para 
descobrir como ter uma vida descobrir como ter uma vida 
cheia da graça de Deus.cheia da graça de Deus.

ANO NOVO, ODRE NOVO, ANO NOVO, ODRE NOVO, 
VINHO NOVOVINHO NOVO

31.Dez  |  22h  |  na Gênesis31.Dez  |  22h  |  na Gênesis

CULTO DE ANO NOVO

Traga sua família e venha celebrar conosco a chagada de 
2014. Teremos uma noite temática: ANO NOVO, ODRE 
NOVO, VINHO NOVO. Será que com a chegada de mais uma 
ano tudo se fará novo? Como andar em novidade de vida? 
Como fazer de 2014 o melhor ano da sua vida? 

Romperemos 2013 adorando a 
Deus com uma Santa Ceia 
muito especial. Venha e traga 
mais pessoas com você para 
descobrir como ter uma vida 
cheia da graça de Deus.

ANO NOVO, ODRE NOVO, 
VINHO NOVO

31.Dez  |  22h  |  na Gênesis

29.Dez : Lucas André Dantas Correia e Sá

29.Dez : Hevilânia Santos da Silva Farias

31.Dez : Maria Cristina Cavalcante do Rêgo

31.Dez : Ruth Alípia Guimarães Malta Caloête

01.Jan : Ranildo Oliveira Ferraz

01.Jan : Pedro Henrique Fortunato da Silva

02.Jan : Cícero Soares dos Santos

03.Jan : Luiz Carlos de Oliveira Santana

04.Jan : Rafael Santos Ferreira

04.Jan : Robert Wagner Medeiros C. M.

04.Jan : André Luiz dos Santos Vieira

04.Jan : Diana Mendes Rey

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

 9303-8030

 8887-1315

 9615-7060

 9381-8850

 3241-3584

 9116-7944

 8877-1800

 9331-7052

 8819-0562

 9615-7060

 8842-3514

 9306-1041

CADASTRO DE MEMBROS

Se você é membro da nossa igreja mas 
ainda não preencheu a ficha de cadastro 
de membro, não deixe de fazê-lo. 
Procure um diácono e solicite sua ficha. 
Ela é importante no desenvolvimento e 
planejamento das atividades da nossa 
igreja.

Gestão de Ministérios

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. A próxima 
apresentação será no dia 19 de janeiro de 2014.

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

Pb. Dilson » 8851.5525
dilsondbs@gmail.com


