
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, 26 de janeiro de 2014 - Nº314

informativo semanal

"A minha alma, de 
tristeza, verte 

lágrimas; fortalece-
me segundo a tua 

Palavra." 
Salmos 119:28

Meditação

O salmista se 
encontrava 

angustiado, porém 
em espera. E um 

versículo, ele 
agradece pelo 

sofrimento pois, 
dessa maneira, ele 
buscou a Deus e 
encontrou vida, 

amor, misericórdia, 
socorro, tudo na 

Palavra. Deus não 
retirou a tristeza 
imediatamente, 

mas mostrou que a 
Escritura é 
preciosa. 

Deus prefere se 
fazer conhecido, ao 

invés de sanar o 
problema de 

imediato.

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)
02/01

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Semana: BONIFÁCIO (9922-7408)

DOM (M)
02/01

PR. JAVAN

MARIZA

ISAAC

ULISSES/ELIANE/ARLEY

 MIRLANE/LUCILEIDE

OSEIAS

TENÓRIO/HÉLIO/MARCUS BENTO

QUA
29/01

Estamos construindo um sonho que 
nasceu no coração de Deus

Veja como contribuir na página 06.

ROS. BOTELHO

OSMARÍ

JAMESON

HÉLIO

DANE
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LUCIENE

-
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-
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O CRENTE BOBOCA
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

“Os Bereanos foram mais nobres do que os que estavam em 
Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, 
examinando cada dia nas Escrituras se as coisas que se 

ensinavam estavam de acordo com os princípios de Deus”.
(Atos 17-11) 

O cristão brasileiro padece pela falta de crescimento, de 
amadurecimento na fé, de conhecimento espiritual. Saber 
identificar qual o seu papel no reino é primordial. Explico o que 
estou querendo afirmar. Somos levados por qualquer 
modismo, por qualquer ideia que está sendo difundida. Houve 
uma época que as editoras só editavam livros sobre Nova Era. 
Era curioso, potencializaram a Nova Era. Descreveram-na 
como a religião que ameaçaria o crescimento do cristianismo. 
E os comentários sobre a nova ordem mundial,  os Illuminatis? 
Deus do céu!  Já perdi a conta de quantas pessoas me 
perguntam o que acho disto. Acho que é a mesma velha 
estratégia de Satanás para produzir desvio de foco do cristão. 
Vai orar meu irmão, você ganha mais do que ficar perdendo 
tempo estudando estas porcarias na internet. Deus está no 
controle de tudo, não temos do que nos apavorar. É muito 
tempo perdido com bobagens, com desvios de atenção e foco 
produzidos pelas velhas, surradas e mofentas estratégias de 
Satanás. 

 “Futriqueiro”, o crente brasileiro ainda não se libertou da 
fofoca.  A vida das personalidades, por exemplo, sempre foi 
dissecada até a exaustão. Bruxos que trabalharam para Xuxa, 
ou gente mal intencionada que queria aparecer com o nome 
dela, têm espaços na mídia, sobem aos púlpitos para dar 
testemunho (sempre cobrando caro para isto, é bom citar). 
Horas preciosas da igreja que são gastas onde a palavra tem 
sido trocada por histórias mirabolantes que atraem muitos. 
Não foram poucos os que se incomodaram porque ela chama 
Deus de o cara lá de cima? Ora, se esta é a forma carinhosa que 
ela resolveu chamar Deus, qual o problema com isto? Pior era 
se ela não reconhecesse que existe um Deus lá em cima que 
governa todas as coisas. Outro dia alguém me comentou que 
não deveria chamar Deus de você, pois isto supostamente 
seria um desrespeito à figura de Deus. Ora, se tenho 
intimidade com Deus, que mal há em dizer: “Paizinho você me 
permite tomar esta decisão?” Eu tenho lá culpa se a relação de 
alguém é tão distante de Deus que o chama de amantíssimo 
Deus? Todo dia aparece uma história nova criada pelos 
“futriqueiros”, como a que Aline Barros fez um pacto como 
capiroto quando assinou contrato com a gravadora Som Livre. 
O gozado e que gente que fala bobagens assim não se 
apercebem que ganhariam muito mais se orassem por ela, que 
com suas canções já ajudou a libertar tanta gente no Brasil. 

Precisamos aprender com os Bereanos. Eles foram um povo 
nascido na Macedônia, mais precisamente na cidade de Beréia, 
cidade que foi  visitada por Paulo em sua segunda viagem 
missionária por volta do ano de 52. Com a fé e a convicção 
embasada na palavra, eles nos ensinam que comentários, 
credos, sermões, só pode servir para o nosso crescimento e 
edificação se estiverem de acordo com os princípios da palavra. 
Se agíssemos como os beranos dexaríamos de ser crentes 
“bobocas”, que perdem tempo com futrica, que vive observando 
a vida dos outros e deixa de observar a sua. Gente assim é gente 
que não ora, que não tem compromisso com o conhecimento da 
palavra de Deus. Precisamos crescer, fazer diferença, marcar 
nossa geração com uma unção nova e fresca de Deus a cada 
manhã, e ela ocorre e vem a medida que intensificamos nossa 
busca pela presença de Deus. 

- 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.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

ATENÇÃO PAIS E RESPONSÁVEIS

O ministério Gênesis KIDS 
estará iniciando hoje o cadastro 
de nossas  crianças, ao deixar 
seu filho(a) nas salinhas, os 
pais ou responsáveis deverão 
realizar o cadastro com as tias.

S u a  p a r t i c i p a ç ã o  s e r á 
indispensável.

Maiores Informações: Renata Montenegro » 3314-1729

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

27.Jan : Fabiano Oliveira dos Santos

27.Jan : Márcia Tenório Ribeiro da Silva

27.Jan : Gilvanise Nascimento Araújo

28.Jan : Matheus Davyd Freitas Alexandre

29.Jan : Arnaldo Tavares Lima

29.Jan : Gilma Lina Caldas Vieira

30.Jan : José Martins da Silva Júnior

30.Jan : Jorge Valdo dos Santos Azevedo

31.Jan : Eliluce Gomes da Silva Freire

 3328-8362

 -

 -

 3353-9343

 3324-1531

 3324-1540

 9106-6447

 3325-8782

 3324-2927

Rosângela Barbosa » 8878-1918

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 16 de 
fevereiro de 2014.

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

Pb. Dilson » 8851.5525
dilsondbs@gmail.com


