
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 Min. de Jovens

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.Ministério de Coral;

7.Aniversário da Igreja;

8.Implantação de Grupos Pequenos;

9.Gestão de Ministérios;

10.Ministério Infantil Gênesis Kids.

Filiada a

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

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

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes
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informativo semanal

9º Aniversário Batista Gênesis
Nos dias 18 e 19 de setembro celebraremos o 9º 

Aniversário da Igreja Batista Gênesis. Convidamos você e 
sua família para compartilhar conosco deste momento de 
alegria e gratidão ao Senhor por todas as coisas que Ele tem 
feito em nossa congregação. Teremos como preletor oficial 
em nosso aniversário o Pr. 

. Divulgue para seus amigos e 
parentes. Vamos todos juntos adorar ao Senhor; que é 
digno de toda honra e toda glória. Esperamos você!

Pedrão (ex-participante do 
programa NO LIMITE)

Versículo 
Bíblico da 
Semana

"Porque pela 
graça sois salvos, 
mediante a fé; e 
isto não vem de 
vós; é dom de 
Deus; não de 

obras, para que 
ninguém se 

glorie."
Efésios 2:8-9

Muitas pessoas 
crêem que a 
salvação está 
ligada as boas 
obras. A Bíblia 
recomenda sim 

amar ao próximo, 
não podemos 

considerar isso 
como critério de 
salvação, pois a 
graça de Deus é 
que nos salvou, 
um favor não 
merecido, foi 

Cristo crucificado 
em nosso lugar, 
que nos trouxe a 
salvação. Por isso 
toda honra e toda 

glória a Ele.

Meditação

Agenda Gênesis

04/Set : Oficina de Casais

11/Set : Casamento

12/Set : Consagração de Santa Ceia

12/Set : Santa Ceia do Senhor

18 e 19/Set : 9º Aniversário Batista Gênesis

24/Set : Grande Vigília

25/Set : Culto de Jovens

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

Dias:

QUI DOM (M) DOM (N)

2/9/10 5/9/10 5/9/10

Dirigente ANTÔNIO - PR. PLÍNIO

Água MARCIELLE - VAL

Ofertório ELENÍ DILSON ULISSES

Recepção-1 ERIVALDO / ROSE - LÉO / CIDA

Recepção-2 - - ANTÔNIO / ELENÍ

Kids - - LÉO (JÚ)

Estacionamento - - VINICIUS / MÁRCIO

Visitantes - - GELZA / BENILDE

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da semana: JARBAS (9306-0109)

Pr. Pedrão



“Senhor, se quiseres pode purificar-me!” (Mt 8.2b)

Para o leproso, portador de uma doença incurável que o 
impedia de levar uma vida normal em sociedade, o poder de 
Jesus era simplesmente absoluto. É curioso que justo ele tenha 
descoberto isto sem ter experimentado nenhum milagre de 
Deus. Aqui encontramos a melhor definição de fé já registrada 
na Bíblia. Ele tem poder absoluto apesar das minhas 
enfermidades, das minhas limitações e dependências. Para o 
leproso sua cura dependia apenas de “um querer ou não 
divino”. É a mais completa definição teológica de fé.
Para muitos, o caminho da cura demanda um esforço humano 
que envolve penitências, sacrifícios, peregrinações em busca 
de uma graça. Para este homem, o milagre dependia apenas da 
vontade de Jesus. A cura se processou imediatamente ao 
revelar que sua vontade era afirmativa. Quero! Esta foi à 
resposta recebida pelo leproso, e instantaneamente sua cura 
chegou.
Havia uma recomendação e um propósito para aquela cura, e 
vamos ver isto na orientação transmitida ao leproso. Ele 
mandou que ele evitasse a proclamação pública da sua cura, 
mas o orientou a procurar o Sacerdote (4), ofertando em 
gratidão pela graça recebida. Está claro o objetivo do Mestre. 
Ele queria restaurar o sacerdócio, mostrar ao líder religioso que 
a fé avivada ainda produzia milagres incríveis. 
A questão aqui era parecida com o que Deus realizou através de 
Samuel. Eli era um sacerdote acomodado, liturgicamente 
viciado em uma vida religiosa penitente. Religião vicia, 
acomoda, produz confortos emocionais que não são o propósito 
nem o objetivo de Deus. Religião serve para religar o homem a 
Deus, e através desta possibilidade nos religar a possibilidade 
do milagre, do incrível, do inusitado, da cura, da solução aos 
nossos problemas. Mas o espírito de religiosidade nos conforta 
e acomoda. O indivíduo está na casa de Deus, isto por si só já 
produz paz, resignação passiva as tragédias da vida. Não raro 
ouvimos confissões penitentes de alguém que podia usufruir 
muito mais, mas a fé se restringe ao prêmio da salvação. Ele 
quer muito mais, uma fé vibrante, um milagre ambulante, um 
testemunho marcante.
O leproso e o seu testemunho vibrante ao sacerdote servem de 
estímulo a uma vida para além da religiosidade superficial. É 
uma imersão a um pensamento de que as minhas necessidades 
supridas dependem apenas da vontade de Cristo, e ele sempre 
quer. Ao declarar sua consciência de que para ele sua cura 
estava apenas na dependência de Cristo, ouviu uma declaração 
monossilábica: Quero! 
Hoje sei como conseguir um milagre, Jesus pode tudo, e tudo 
depende só da sua vontade que sempre está ao nosso favor. 
Faça hoje como o leproso, revele sua consciência de que o 
milagre é apenas uma questão do “querer divino”, não depende 
das minhas penitências, dos meus sacrifícios, mas de apenas 
ouvi-lo afirmando que quer que recebamos o milagre 
necessário. Quero também que você receba o milagre 
almejado, é a resposta dele para você.

Quero!
Pr. Harry Tenório

FIM!

Oficina de Casais
Será no próximo Sábado (04/09/10) às 16h a 2ª Oficina de 

Casais da Igreja Batista Gênesis. Um evento repleto de alegria, 
reflexão, romantismo e surpresas. Este ano a oficina será 
aberta para casados e noivos. Não deixe de participar, compre 
já o seu convite (últimas unidades) por apenas R$ 15,00 
(quinze reais) por casal. Maiores informações e 
esclarecimentos com Jarbas e Marcielle (Ministério Vida 
Melhor).

II Encontro de Levitas
Foi muito bom o tempo em que passamos 

juntos nesses 3 dias, no nosso encontro. 
Es tamos cansados ,  mas fomos 
renovados, abastecemos nossas baterias 
espirituais, estamos voltando à essência 
da adoração. Daqui para frente o nosso 

desafio é desenvolver uma vida de paixão e prazer em andar 
com o Pai. Somos um time, uma família, não vamos desistir! 
Amo vocês! - Marquinhos - Ministério de Louvor

Achados e Perdidos
Informamos que encontram-se em 

nossa secretaria várias Bíblias que 
foram deixadas nas dependências de 
nosso templo. Se vosê perdeu ou 
esqueceu a sua em nossa igreja 
procure imediatamente  nossa 
secretaria para verificar se a sua está 
entre as encontradas. Caso não apareçam os donos no prazo 
de 15 dias, as mesmas serão doadas.

Aluguel de Trajes a 
Rigor

(82) 3321-3179

Contato: Renata e 
Diaconisa Elení

Rua Bomfim, 45 – Jacintinho 
– Maceió-Al

Em frente a Rádio 96FM

Tarde com o 
Senhor

Venha participar conosco dos 

cultos que estão ocorrendo 
todas as quartas na IBI 
Gênesis. São momentos 
maravilhosos na presença do 
Senhor. Venha e traga 
amigos.

Aniversariantes 
da Semana

30.Ago: Uilsa Pinto
30.Ago: Maria Cristina
31.Ago: Henrique Cézar
31.Ago: BeniKeyson Silva
01.Set: Luciene Santana
01.Set: Mathaus Inácio

Hélio Chaveiro
Chaveiro especializado em 

chaves  au tomot i vas  e  
residenciais, instalação e 
abertura de fechaduras e 
afiação de alicates e tesouras.

Santa Ceia do 
Senhor

Casamento 
Coletivo

Cont inuam abertas as 

inscrições para o casamento 
coletivo que nossa igreja irá 
celebrar no dia 11/12/10. 
Informações com Jarbas e 
Marcielle.

Contato:

9108-2876

8819-5441

12.Set às 18h

Culto de Cura e Libertação

todas as quartas-feiras

das 15 às 17hs na Gênesis
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