
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 março de 2014 - Nº320

informativo semanal

"Se, com a tua boca, 
confessares a Jesus 
como Senhor e, em 
teu coração, creres 

que Deus o 
ressuscitou dentre os 
mortos, serás salvo." 

Romanos 10:9

Meditação

Amados irmãos, que 
coisa tremenda fez o 
Senhor por nós. Nos 
amou de tal maneira, 

que nem ao Seu 
próprio filho Ele 
poupou. Enviou 

Jesus Cristo para 
morrer em nosso 
lugar, e nos trazer 
salvação. E assim 
como Jesus Cristo 

ressuscitou, e 
venceu a morte, nós 
que confessamos a 

Ele como nosso 
Senhor e Salvador, 

também iremos 
ressuscitar, e 

teremos vida eterna 
com Deus.

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 MARÇO

Agende Gabinete

(82) 3342-2881

(82) 9627-0749

22 MARÇO

28 MARÇO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

DOM (N)
23/03

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Semana: ELIS ROBERTA (8806-0998)

DOM (M)
23/03

QUA
19/03

Estamos construindo um sonho que 
nasceu no coração de Deus

Veja como contribuir na página 06.

ROS. BOTELHO

FABIANA

MARCELO

NATALÍCIO

LANA

-

-

MOMENTO ADOLESCENTE
na Gênesis, às 18 horas

MOMENTO VIDA MELHOR
na quadra da Gênesis, às 20 horas

REUNIÃO MINISTERIAL
com todos os líderes de ministério, às 19h, na IBG

-

-

JORGE VALDO

-

-

-

-

PR. GUILHERME

EDILENE

JAMESON

OSEAS/LUCINEIDE/ESTELA

NIREIDE/MARIZA

ALUÍSIO

BONIFÁCIO/TENÓRIO/MÁRCIO

Informações - pág. 04



UM ADORADOR EU SOU
Pr. Harry Tenório

(pastorharry@ibgenesis.com.br)

“E Abel também trouxe dos primogênitos das suas 
ovelhas, e da sua gordura; e atentou o SENHOR para 

Abel e para a sua oferta”. 
(Gênesis 4.4)

O texto parece falar de oferta, e fala. Porém, por trás das linhas 
o texto fala mesmo é de adoração, e fala mais, fala da 
verdadeira adoração. Como os dois irmãos criaram no coração 
o desejo de dar o dízimo das suas atividades profissionais 
agente não sabe bem, mas é possível imaginar que seus pais 
os ensinaram a fazê-lo. 

A adoração tem sido profundamente confundida nos últimos 
anos. Por exemplo, muitos acham que apenas por estarem 
cantando uma música que fale de Deus estão adorando. Quem 
disse que cantar louvores é adorar? Onde está escrito isto na 
bíblia? Adoração tem a ver com estilo de vida, com a forma que 
nos relacionamos com Deus, com o grau de zelo, paixão e 
integridade que aplicamos nas coisas que fazemos para ele. 
Talvez alguém me pergunte: “Quer dizer que quando estou 
cantando não estou adorando?” Posso responder que sim você 
está adorando, e que não você não está adorando. O Salmista 
Davi serve de fonte para nos explicar o fato. Na hora dos seus 
sofrimentos mais extremos ele resolvia colocar em verso as 
fazes difíceis que estava atravessando, e este louvor se 
constituía em uma adoração. Nas fazes difíceis, comumente as 
pessoas murmuram, enquanto Davi resolveu cantar a 
presença de Deus, o socorro de Deus, a ajuda de Deus, e isto é 
adoração. Quando os israelitas resolveram cantar uma música 
porque estavam muito alegres com Deus depois da travessia 
do mar vermelho, isto não foi adoração. O texto diz que Deus 
ficou foi irritado com aquela música, simplesmente porque eles 
deixaram para cantá-la apenas depois que viram o milagre. 
Antes de verem o milagre, estavam todos a ponto de esganar 
Moisés por tê-los tirado do Egito.

Quando é adoração e quando não é adoração? A História de 
Ca im e Abe l  nos  fornece subs íd ios  far tos  para 
compreendermos isto. Ambos faziam o que era certo ser feito, 
dizimavam da colheita e do rebanho, porém Abel resolveu dar 
a Deus das suas crias as melhores, as mais gordas e as sem 
defeito. Caim resolveu dar os frutos mais mirrados, os menos 
vistosos, os de aparência menos encantadora. E não é que 
Deus observou a diferença de atitude entre os meninos? Aqui 
está o segredo da adoração. A adoração pode ser definida 
como qualquer coisa que fizermos para Deus, onde aplicarmos 
nosso coração para dar a ele o melhor. 

As duas ações postas na balança de Deus produziu aceitação e 
rejeição. Deus considerou a ação de Abel uma adoração, já a 
de Caim não. A diferença estava no espírito que os dois 

aplicaram em suas ações.  A paixão, entrega, zelo, carinho, só 
estavam presentes na ação de Abel. Agora olhando para suas 
atitudes, me responda: “Você adora como Abel ou oferta como 
Caim?”

 - FIM -

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

16.Mar : Regina Avner Oliveira

16.Mar : José Bonifácio de Oliveira Figueredo

18.Mar : Osmari Valverde Barbosa Amorim

18.Mar : Manoel Natalício da Silva Filho

20.Mar : Rosenir Xavier da Silva

22.Mar : Magaly Valença Costa Oliveira

22.Mar : Camila dos Santos Berto

22.Mar : Jameson Vicente da Silva

 8841-1939

 9922-9408

 8801-7655

 9175-5970

 8715-8530

 9962-0856

 8834-6849

 8878-1917

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

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. Aproveitamos para 
lembrar que as apresentações ocorrem sempre no terceiro 
Domingo do mês. Sendo assim, a próxima apresentação será 
no dia 20 de abril de 2014.

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

Pb. Dilson » 8851.5525
dilsondbs@gmail.com

X ECC
Em abril realizaremos o nosso X ECC (Encontro de Casais com 
Cristo) da Igreja Batista Gênesis. O ECC é um serviço da Igreja, 
em favor da evangelização das famílias. Procura construir o 
Reino de Deus, aqui e agora, a partir da família, mostrando 
pistas para que os casais se reencontrem com eles mesmos, 
com os filhos, com a comunidade e, principalmente, com Cristo. 
Para isto, busca compreender o que é "ser Igreja hoje" e de 
seu compromisso com a dignidade da pessoa humana e com a 
Justiça Social. A evangelização do matrimônio e da família é 
missão de toda a Igreja, em que todos devem cooperar segundo 
as próprias condições e vocação. Convocamos os amados 
irmãos a estarem orando por mais este grande evento 
evangelístico de nossa igreja. Contamos com todos vocês!

2º ENC. DE PROFESSORES 2014

O segundo encontro de professores de 
Escola Bíblica acontecerá em dois dias: 
21 de março (próxima sexta-feira), das 
19h30 às 22h e dia 22 de março 
(sábado), das 14h às 18h. Fique ligado! 
Mais informações, procurar Pr. Jessé.

ATENÇÃO ADOLESCENTES!

O Pb. Dilson informa que, a partir deste Domingo, os 
adolescentes de 12 a 14 anos estão convidados a participarem 
de um momento exclusivo com Deus, após o momento da 
adoração, na sala do Papo Jovem. Não fiquem de fora!

TEM CANTINA HOJE!

Após o culto você está convidado a passar na nossa cantina e 
fazer aquele lanche maravilhoso. Fazendo isto, você estará 
contribuindo financeiramente para a realização do X ECC, que 
será realizado nos dias 11, 12 e 13 de abril.


