
Atividades Semanais

Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica
16:30 - Intercessão
17:15 - Adoração Alternativa
18:00 - Culto da Família

Segunda
19:30 - Futebol Masculino-Membros

Terça
18:00 - Intercessão
19:00 - Futebol Masculino

Quarta
15:00 - Tarde com o Senhor (culto)
19:00 - Voleyball

Quinta
18:30 - Intercessão
20:00 - Culto da Santificação

Sexta
19:00 - Futebol Feminino

Sábado
14:00 - Futebol Masculino
14:00 - Ensaio do Min. de Teatro
14:00 - Ensaio do Min. de Louvor
15:00 - Ensaio do Min. de Dança
17:00 - Ensaio do Min. de Coral
17:00 - Ensaio do Grupo Livre

Propósitos de Jejum e Oração

1.Pastores e Líderes;

2.Por nossos membros e suas famílias; 

3.Pela paz em Israel;

4.Por nossos Governantes;

5.Término da Construção;

6.Acampamento da Família 2011;

7.Ministério de Jovens;

8.Implantação de Grupos Pequenos;

9.Gestão de Ministérios;

10.Ministério de Teatro.

Filiada a

Pastores e Presbíteros

Pr. Harry Tenório
82-9938.0012

pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Agripino Marinho
82-3352.2219

Pr. Guilherme Cerqueira
82-9973.1510 

pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Pr. Plínio Silva
82-9984.6579

pastorplinio@ibgenesis.com.br

Pr. Jessé Pimentel
pastorjesse@ibgenesis.com.br

82-8872.2541

Presb. Luiz Carlos
82-9331.7052

lulaelu@gmail.com

Presb. Paulo Roberto
82-3033.2843

Agende Gabinete 

(82) 3342.2881

(82) 3032-3019

(82) 9147-7635

Contribuições e Ofertas - Igreja Batista Gênesis

Banco do Brasil  Agência: 3393-6    C/C: 26595-0

Banco Itaú: Agência: 1465-6     C/C: 21041-5

Maceió, 12 de dezembro de 2010 - Nº172

Ano IV

informativo semanal

Versículo 
Bíblico da 
Semana

"Quem intentará 
acusação contra 
os escolhidos de 
Deus? É Deus 

quem os justifica." 
Romanos 8:33

Quando Deus 
declara que um 

pecador é 
justificado, essa 
pessoa nunca 

mais será 
colocada em um 

segundo 
julgamento. Existe 

um conceito 
jurídico de que se 
uma pessoa for 

inocentada de um 
crime, nunca mais 
poderá ser levado 

ao tribunal por 
este mesmo 

crime. Mas, ao 
justificar o 

perdido, Deus 
ignora o fato da 

nossa culpa e por 
meio de sua 

graça, declara-nos 
livres de todas as 

acusações!

Meditação

Agenda Gênesis

24/Dez : Culto de Natal

31/Dez : Culto de Ano Novo

08/Jan : Culto de Jovens

09/Jan : Consagração de Santa Ceia

09/Jan : Santa Ceia do Senhor

15/Jan : Confraternização Min. Esportes

22/Jan : Encontro de Coristas

Av. Durval de Góes Monteiro, 1500
Tabuleiro  -  CEP: 57080-900 - Maceió/Al.

Contatos
 (82)3342.2881 / 3032.3019

www.ibgenesis.com.br
E-mail:faleconosco@ibgenesis.com.br

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes

Dica da Semana

Deus em Questão

- Dr Armand Nicholi -

- Ultimato -

U m a  f a s c i n a n t e  

comparação entre as visões 
de mundo de C.S. Lewis e 
Sigmund Freud que debatem 
Deus, amor, sexo e o sentido 
da vida. Em Deus em 
Questão, os argumentos de 
C. S. Lewis e Sigmund Freud 
são postos lado a lado. 
Ambos refletiram com 
cuidado sobre os pontos 
fracos e as alternativas aos 
seus posicionamentos. Ambos consideraram o problema da 
dor e do sofrimento, a natureza do amor e do sexo, e o 
sentido último da vida e da morte.fjkkjgkjgfkjgkgjdkgjdgjkg

Inscrições Abertas!

Informações pág. 05

Acampamento

Escala semanal Ministério Diaconal
“Servindo com excelência a Noiva de Cristo”

QUI DOM (M) DOM (N)

16/12/10 19/12/10 19/12/10

Dirigente DC . ISAAC DC . BRÁZ

Água IZAURA VAL

Ofertório MARCELO DILSON ANTÔNIO

Recepção-1 LÉO / C IDA NATALÍC IO / ALANA

Recepção-2 - - JANE / OSMARI

Kids - - MARCOS BENTO

Estacionamento - - VINIC IUS / LÁO (C IDA)

Visitantes - - MARCUS / LISIANE

DIAS

Coordenador da semana: ELIANE (8830-7656)

SERVIÇO

2011

Dica da Semana
Livro: Deus em Questão



Texto Bíblico: At 8:26-40

Essa é a história de Filipe e o eunuco. Duas pessoas que se 
cruzam pelo poder da Palavra de Deus. O eunuco estava lendo 
uma passagem do Antigo Testamento que não compreendia. 
Ele não tinha condições de interpretar o texto bíblico 
corretamente sem a ajuda de alguém que conhecesse, além do 
texto em si, aquele de quem o texto falava de forma profética. 
Podemos tirar desta situação algumas lições importantes. A 
primeira delas é que Deus está interessado em esclarecer a 
sua mensagem, de se revelar aos homens. Podemos ver 
isso na forma como Deus agiu. Havia o interesse da parte do 
eunuco em entender a mensagem e Deus foi ao seu alcance.
A segunda lição dessa história é a importância do conteúdo 
da mensagem. O conteúdo da mensagem bíblica é de suma 
importância, pois a Bíblia é a Palavra de Deus, portanto ela tem 
que ser tratada como a PALAVRA DE DEUS aos homens. O 
problema é que ele não entendia o que lia, aí Deus começa a 
agir, pois está interessado em esclarecer a sua mensagem, 
revelar-se aos homens. O conteúdo do que lemos ou ouvimos é 
importante para o nosso desenvolvimento espiritual. Muitos 
têm sofrido por falta de conhecimento da Bíblia Sagrada.
E, por fim, a compreensão de uma mensagem leva-nos a 
uma tomada de DECISÃO. Essa é uma lição muito 
importante. O desejo do eunuco de compreender a mensagem 
está expresso no versículo 34 – “Peço-te que me expliques a 
quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum 
outro?”. Não podemos perder a oportunidade de anunciarmos 
Jesus às pessoas. Elas precisam saber quem é Jesus, para que 
se convertam (Rm 10.14-15) – “como, porém, invocarão 
aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem 
nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue?”.
Quando deixamos de lado o que Deus realmente quer falar, 
corremos o risco de não percebermos o melhor do Senhor para 
nossas vidas. O eunuco estava vivendo isso, apesar de ir a 
Jerusalém para adorar a Deus, não compreendia a obra 
redentora de Cristo. Estava sem saber sobre o plano de 
salvação de Deus para sua vida. O agir do Senhor na vida do 
eunuco através de Felipe, levou-o a compreensão da 
mensagem lida (v. 35) – “Então, Filipe explicou: e, começando 
por esta mensagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus”.  Logo, 
entendendo a mensagem, o eunuco chega a seguinte conclusão 
(v. 36b): “Eis aqui água: que me impede que seja eu batizado?”. 
O batismo é prova pública da aceitação do evangelho de Cristo. 
O batismo marca simbolicamente a união com Cristo e Seu 
Corpo, a igreja (Rm 6.4-5; I Co 12.13).
A compreensão de uma mensagem leva-nos a uma tomada de 
DECISÃO. Qual decisão tomar? Estamos aqui diante de duas 
situações. A primeira protagonizada por Filipe (v.26), que 
decidiu ser um pregador do evangelho e a outra decisão, a do 
eunuco (v.37), que entendendo a mensagem do evangelho 
decidiu por aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida.

Tomemos a decisão certa.

Buscando o real valor da mensagem
Pr. Jessé Pimentel

FIM!

Acampamento da Família 2011
Começamos a contagem regressiva para o nosso 

Acampamento da Família, acontecerá de 5 à 8 de março 
de2011. O local já está definido e será o mesmo do ano 
passado: CHÁCARA SANTA TEREZINHA (Condomínio 
Aldebaran). Estamos em oração pela escolha do pregador. As 
inscrições já estão abertas, não deixe para a última hora, as 
vagas são limitadas. Planejem-se e preparem-se, pois será 
inesquecível.

Tarde com o 
Senhor

Informamos que os cultos de 

quarta-feira com a irmã 
Rosângela Botelho só voltarão 
a acontecer na primeira 
s e m a n a  d e  j a n e i r o .  
Agradecemos a compreensão 
de todos.

Coral Gênesis
“Tudo quanto tem fôlego 
louve ao SENHOR. Louvai ao 
SENHOR.” - (Sl 150:6).

O salmista exorta toda a 

criatura para louvar ao 
Senho r.  Nes t e  i n tu i t o  
queremos lhe convidar para 
que louve a Deus em nosso 
coral. Estamos de portas 
abertas para novos coristas. 
Se você gosta de cantar 
louvores, venha fazer parte de 
nosso ministério. Estamos lhe 
aguardando em nossos 
ensa i o s  que  
a c o n t e c e m  
t o d o s  o s  
sábados às 17h.

Escola Bíblica 
Dominical - EBD

y

Aniversariantes 
da Semana

12.Dez: Carlos André
13.Dez: Cristiano Izaac
14.Dez: Gelza Maria
14.Dez: Cayenne Freitas

Programação Fim de Ano Gênesis
Devido aos cultos de Natal e de Ano Novo ocorreram algumas 

mudanças com relação as nossas programações. Não teremos  
cultos nos dias 23 e 30 de dezembro (quintas-feiras). Os 
mesmos ocorrerão nos dias 24 e 31 de dezembro (Cultos de 
Natal e Ano Novo respectivamente). Divulguem e informem 
sobre essa nossa mudança de programação. Agradecemos a 
compreensão de todos.

Culto de Natal: 
24.Dez às 19h30

Culto de Ano Novo:
31.Dez às 22h

Acampamento 2011

NÃO fique

de FORA
Inscrições Abertas!

Aluguel de Trajes a Rigor

(82) 3321-3179

Contato: Renata e Elení

Rua Bomfim, 45 - Jacintinho – Maceió
Em frente a Rádio 96FM

Culto de Jovens

Ministério de Comunicação

Tem como tarefa tornar a igreja 

conhecida em toda a cidade, por meio 
de toda forma possível de comunicação. 
Se você tem desejo de fazer parte deste 
ministério, entre em contato com nossa 
secretaria através do telefone 
(82)3342-2881 ou do e-mail 
secretaria@ibgenesis.com.br

dia 08.Jan

na Gênesis

às
9h

todos
os

Domingos

na
Gênesis

Todos os Domingos
17h15 : na Gênesis

Min. de Louvor
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