
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, 05 de dezembro de 2013 - Nº311

informativo semanal

"Esta é uma 
palavra fiel, e digna 

de toda a 
aceitação, que 

Cristo Jesus veio ao 
mundo, para salvar 
os pecadores, dos 

quais eu sou o 
principal." 

1 Timóteo 1:15

Meditação

Que Jesus Cristo 
veio ao mundo para 

salvar os 
pecadores, isso 

todo mundo 
concorda, mas têm 
gente por ai que 

não reconhece seus 
pecados, e acha 

que não precisa de 
Cristo. Neste texto 
o apóstolo Paulo, 

com muita 
humildade dá o 

exemplo, e mostra 
que não há quem 

não seja pecador. E 
todos precisam de 

Cristo.

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

- -

Agende Gabinete

(82) 3342-2881

(82) 9627-0749

- -

- -

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

DOM (N)
12/01

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Semana: IZABELLI (9915-5710)

DOM (M)
12/01

PR. GUILHERME

MIRLANE

LUCIENE

TENÓRIO/MARIZA/OSEIAS

LUCILEIDE/ROSÁRIA

ISAAC

ARLEY/NATALÍCIO/MARCOS ANT.

QUA
08/01

Estamos construindo um sonho que 
nasceu no coração de Deus

Veja como contribuir na página 06.

ROS. BOTELHO

VAL

MÁRCIO

LÉO

CIDA
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JORGE VALDO
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Informações - pág. 03



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

UMA MALDIÇÃO RELACIONADA
AO TRABALHO

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

(Jeremias 48.10) - “Maldito aquele que fizer a obra do 
Senhor relaxadamente”.

Contam que no velho oeste americano havia um xerife Wyatt 
Earp chamado que gastava 25 minutos todos os dias polindo a 
estrela da sua antes de partir para o seu trabalho. Quando 
alguém questionava a razão para tanto esmero, ele dizia: Por 
dois motivos meu caro, o primeiro é que isto é a maior prova do 
orgulho que tenho pelo que faço, e depois o bandido e o 
contraventor tem que observar de longe que: “Eu sou a lei e a 
bagunça acaba aqui”. Contam que sua fama se espalhou por 
todo oeste americano, por seu amor e paixão a sua profissão. 

Jeremias não era poderoso como Elias, eloquente como Isaías 
ou cheio de visões como Ezequiel. Era tímido, acanhado, 
recluso, cônscio das suas limitações, e buscava superar suas 
deficiências com uma paixão incrível pelas coisas de Deus, 
sempre regada a base de muita oração. O serviço do Senhor é 
bastante duro, não é um papel indicado para frouxos, 
relaxados e não aplicados. Pelo relato bíblico, parece que as 
pessoas que são mais usadas por Deus como instrumentos na 
obra dele, passam por grandes aflições. Isto exige paixão pelo 
que se faz.  Não é de admirar então que Paulo exortasse 
Timóteo para que se fortalecesse a fim de passar por 
tribulações: "Portanto, não se envergonhe de testemunhar do 
Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte 
comigo os meus sofrimentos pelo evangelho, segundo o poder 
de Deus. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom 
soldado de Cristo. Suporte os sofrimentos..." (2 Timóteo 1.8; 
2.3; 4.5). A realidade das duras provações na vida cristã 
assusta muitas pessoas, mas devemos lembrar que para 
grandes recompensas sempre será exigido disposição para 
passar por duras provações. Temos o céu por herança nos 
aguardando se formos fiéis até o fim. O tesouro que nos 
aguarda compensa a resistência, a disposição de 
atravessarmos duras batalhas. 

A pregação corajosa da palavra do Senhor por Jeremias irritou 
muita gente que não queria que seus pecados fossem expostos 
e condenados. Irritava Jeremias ver o Senhor permitindo a 
prosperidade de pecadores. Os profetas do antigo testamento 
não tinham ainda a revelação da graça divina, do seu plano de 
perdão e salvação do homem que seriam estabelecidos na 
cruz. Ele queria saber até quando a terra iria sofrer por causa 
da perversidade humana que Deus estava aparentemente 
tolerando. Em seu ministério profético, com uma palavra cheia 
de juízo chegou ao ponto de sentir-se muito solitário por causa 
da rejeição que passou. "Todos me amaldiçoam", 
Jeremias reclamou, e afirmou que não tinha feito nada 
para merecer tal horror” (15.10-11). Foi bem duro para 
Jeremias ser excluído de tudo por causa da tarefa severa que 

ele possuía de anunciar a palavra do castigo.

Ele como ninguém tinha autoridade de nos confrontar ensinando 
que a obra de Deus não flui se realizada sem paixão. Sua insígnia 
de profeta era polida com muitas horas diárias de oração, 
alimentada por uma disposição titânica de sempre ir mais além 
por amor a Deus. Foi preso, jogado em uma cisterna, queriam 
calar a voz de Jeremias.  Como Earp, quando Jeremias chegava 
a um local, a bagunça espiritual tinha que acabar, porque ele não 
conseguir tolerar o pecado. Certamente, sua frase de 
confrontação aos que fazem a obra de Deus relaxadamente 
ganha autenticidade e ressonância amplificada, porque foi 
pronunciada por alguém que tinha autoridade para dizer o que 
estava dizendo. E você, como tem feito à obra de Deus? Tem 
polido sua insígnia de cristão? Os demônios sentem pavor 
quando você chega a um local onde eles estão?

- FIM -

ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA 2014
www.ranchopedepinhao.com.br

O Rancho
O Rancho Pé de Pinhão é uma propriedade com 100 mil metros 
quadrados de muito verde, com rica fauna e flora, perfeito para o 
nosso Acampamento da Família - 2014. O rancho conta com 
uma ampla área de lazer, muito verde, parque de diversão, 
piscina, salão de festas e de jogos, campo de futebol, redário, 
área para trilha, comedoria, área de camping, alojamentos e 
suítes climatizadas.

As inscrições estão abertas com o diácono Márcio. Garanta-se 
já. VAGAS LIMITADAS!

Local: Rancho Pé de Pinhão (Marechal Deodoro)
Data: 1-4 de Março
Valores (individual com alimentação):
- R$ 80,00 - Barraca
- R$ 160,00 - Alojamento
- R$ 280,00 - Suíte

OBS.: Crianças até 11 anos NÃO PAGAM.

05.Jan : Rosângela Silva Oliveira Melo

08.Jan : Lara Fábia Brito Pepes

08.Jan : Flávia Rosana Sobral

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

 8882-4393

 -

 9606-6233

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 
a g e n d a m e n t o  e  p a s s a r  a s 
informações para a confecção do 
cer t i f i cado de apresentação. 
Aproveitamos para lembrar que as 
apresentações ocorrem sempre no 
terceiro Domingo do mês. 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

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.


