
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, 16 de fevereiro de 2014 - Nº317

informativo semanal

"Porque nele se 
descobre a justiça de 

Deus de fé em fé, 
como está escrito: 

Mas o justo viverá da 
fé." 

Romanos 1:17

Meditação

A justiça pela fé! 
Você tem sofrido 
injustiças? Está 

sofrendo 
acusações e 

perseguições no 
seu dia a dia? 
ORE! Peça ao 
Senhor que te 

guarde. Peça pra 
Ele fazer os teus 

inimigos 
enxergarem o que 
você tem passado. 
Acredite que Ele é 
um DEUS VIVO! A 
fé em Deus nos faz 

crer no incrível, 
ver o invisível e 

realizar o 
impossível.

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

22 FEVEREIRO

Agende Gabinete

(82) 3342-2881

(82) 9627-0749

22 e 23 FEVEREIRO

01 a 04 MARÇO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

DOM (N)
23/02

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Semana: MANOEL BRASIL (8806-4113/8878-1738)

DOM (M)
23/02

PB. BRÁZ

LUCINEIDE

JORGE

RANILDO / ESTELA / TENÓRIO

MARIZA / MARIA JOSÉ

ALUÍSIO

OSÉAS / MARINHO / NATALÍCIO

QUA
19/02

Estamos construindo um sonho que 
nasceu no coração de Deus

Veja como contribuir na página 06.

ROS. BOTELHO

MARIA JOSÉ

IZABELLI

ROS. BARBOSA

ELIS ROBERTA

-

-

TREINAMENTO DE PROFESSORES
do Gênesis Kids, às 14h, na Gênesis

AÇÃO MISSIONÁRIA
São José da Tapera

ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA 2014
no Rancho Pé de Pinhão

-

-

LUCIENE

-

-

-

-

Informações - pág. 02



DESAFIO URUGUAI:
A MISSÃO VAI COMEÇAR

Carolina Neris 
(carolneba@gmail.com)

Há dois anos nascia o sonho de me preparar para o campo 
missionário e o lugar que Deus me direcionou para isso foi o 
CTMDT. Quanta expectativa, quantos sonhos, quantas 
lágrimas e quantas orações, quanta provisão! Que tempo 
maravilhoso! Muitas lutas e dificuldades, muita transformação 
e quebrantamento, a consolidação do chamado, uma 
intimidade com Cristo que nunca havia experimentado e 
então: Acabou! Concluí o treinamento dia 7 de dezembro.

Agora vem a melhor parte: Nos lançaremos ao sonho, à 
missão. Ainda me lembro de quando Deus colocou o Uruguai 
no meu coração: Foi em umas primeiras intercessões do 
CTMDT em 2012; estava orando junto com a equipe que iria 
realizar o prático no Uruguai em 2013. Durante a oração vi a 
bandeira do Uruguai na minha frente e ouvia pessoas orando 
em espanhol, pedindo a ajuda de Deus. A partir daí, esse País 
ficou em meu coração e é alvo das minhas orações.

Durante o curso Deus foi confirmando que seria esse o lugar de 
prático e eu pude ir discernindo que aquela oração que ouvi é 
oração da Igreja no Uruguai pedindo por ajuda, auxilio e apoio. 
A cada dia que a viagem se aproxima meu coração se enche de 
alegria! Já temos visto a provisão e o cuidado de Deus nesse 
caminho e mal podemos esperar para pisar naquela terra e 
estar entre os Hermanos, e o que nos move nessa direção é a 
convicção de que esse é o centro da vontade de Deus para esse 
tempo e que será um tempo lindo.

Estamos certos de que não será fácil, pois seremos nós nas 
agruras e desafios do dia a dia, seremos nos encontrando Deus 
nos desertos da evangelização, do discipulado, do semear 
abundante da palavra. Mas também seremos nós nos 
alegrando em Cristo a cada conversão, batismo, vida 
transformada.

Seremos nós, assim como os discípulos , seguindo as pisadas 
do mestre deixadas na areia da história, seremos nós, quando 
necessário sendo confrontados em frente ao mar com pão e 
peixe e aquele carinho que só Jesus é capaz de oferecer.

Seremos nós, a cada dia dizendo sim ao chamado de Jesus: 
“apascenta as minhas ovelhas”. Seremos nós prosseguindo, 
afinal, Jesus sempre nos indica o caminho!

Sim, seremos NÓS! Estamos juntos em tudo isso! Ninguém 
cumpre a missão sozinho. Com suas orações, ofertas, 
contribuições, incentivos, amor, cuidado e carinho você é parte 
disso. Estamos indo como Igreja, como Corpo de Cristo!

Não me “despeço” porque seguiremos juntos por esse 
caminho.

¡Adelante!

ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA 2014
www.ranchopedepinhao.com.br

Estamos quase lá! Nosso 
acampamento já está bastante 
próximo e queremos estar 
juntos neste tão esperado 
momento com Deus e com os 
irmãos! Teremos lual, trilha, 
fes ta  temát ica ,  d iversos 
esportes, Family Games e muito 
m a i s .  Ta m b é m  t e r e m o s 
momentos especiais com Deus 

e momentos exclusivos para jovens e adultos. Resta pouco 
tempo para garantir sua presença. Procure HOJE mesmo o 
diácono Márcio e faça seu pagamento. As vagas são limitadas e 
crianças até 11 anos NÃO PAGAM.

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

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

16.Fev : Carolina Neris Barbosa

18.Fev : Francisco Luís Assunção

19.Fev : Sônia Aparecida da Silva

20.Fev : Valdileide de Araújo Santos

20.Fev : Damiana Vieira Porto Vanderlei

22.Fev : Marília Camila Tenório

 8881-8807

 9108-7145

 8874-6103

 8846-7504

 8840-8063

 9444-7761

TREINAMENTO DE PROFESSORES

O ministério Gênesis KIDS convida você que 
tem um chamado para ser PROFESSOR ou 
PROFESSORA, para participar do nosso 
treinamento de capacitação no dia 22 de 
fevereiro de 2014, de 14 às 20 horas, na 
Gênesis.
 

Junte-se a nós neste desafio e exerça o seu chamado.

Maiores Informações: 
  - Renata Montenegro » 3314-1729

  - Rosângela Barbosa » 8878-1918

SESSÃO DE CINEMA

O Ministério Vida Melhor, voltado 
para os casais da Gênesis, informa 
o início de suas atividades a partir 
do dia 15 de fevereiro de 2014, 
às 20hs, no templo da igreja, com 
uma sessão de cinema para 
casais, será uma bênção! 

Tragam pratinhos de salgados ou 
doces (mulheres) e refrigerantes (homens), para o lanche 
coletivo. A pipoca é por nossa conta!

Maiores informações com irmão Luiz Antônio: 9960-4720

CASAMENTO COLETIVO

Programe-se para o próximo Casamento Coletivo que será 
realizado em MAIO. Não deixe para a última hora. Procure os 
irmãos Luiz Antônio e Rita e dê seu nome. 

DANCE PARA DEUS!

O Ministério de Dança convida a você 
que tem mais de 15 anos (homens e 
mulheres) e tem habilidade e 
chamado para dançar para Deus a 
entrar para o ministério. Os ensaios 
são sempre aos sábados, às 15hs, 
na sala de dança. Os interessados 
devem procurar a irmã Thayse Mary 
(8864-4327/9900-4589).

Ministério de Dança

GIDEÕES INTERNACIONAIS

Quem são os Gideões Internacionais? São 
empresários e profissionais liberais evangélicos 
que têm a finalidade de distribuir novos 
testamentos gratuitamente nas escolas, 
universidades, presídios, hospitais, etc., em 
mais de 190 países.
Quer ser um Gideão também? Entre em 
contato Ronaldo Rodrigues (8817-4809 e 
9639-1527).

“Assim será a minha palavra que sair da minha boca; ela não 
voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz...” 

(Is 55.11)


