
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 - Ensaio do Min. de Teatro
14:00 - Ensaio do Min. de Louvor
15:00 - Ensaio do Min. de Dança
16:00 - Futebol Masculino
17:00 - Ensaio do Min. de Coral
17:00 - Ensaio do Grupo Livre

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;

Aniversário da Gênesis.

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

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

Maceió, 21 de agosto de 2011 - Nº204

Ano IV

informativo semanal

"Respondeu-lhe 
Simão Pedro: 

Senhor, para quem 
iremos? Tu tens as 
palavras da vida 

eterna." João 6:68

Meditação

Pedro sabia que 
Jesus era o único 
caminho e que Ele 
tinha o poder e a 
capacidade para 
salvar as nossas 

vidas e por isso ele 
escolheu ficar com 

Jesus e ser 
submisso a Ele. É 

preciso que, 
tenhamos essa 

mesma consciência 
de que não existe 

em nenhum lugar do 
mundo outro nome 
no qual possamos 

ser salvos, senão no 
nome e poder de 

Jesus. Sua palavra 
tem autoridade, é 
verdadeira e nos 

conduz a vida 
eterna.

Av. Durval de Góes Monteiro, 1500
Tabuleiro - CEP: 57080-000 - 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

Escala Semanal Ministério Diaconal
“Servindo com excelência a Noiva de Cristo”
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PROPÓSITOS DE JEJUM E ORAÇÃO

Filiada a

AGENDA GÊNESIS

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estacionamento

Visitantes

QUI

25/08/11

DOM (M)

28/08/11

DOM (N)

28/08/11

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: GILVAN (3324-3909 / 9125-0340)

Versículo da 
Semana

AJUDE A GÊNESIS COM OFERTAS E CONTRIBUIÇÕES

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

Informações pág. 04

PR. CÍCERO

EDILENE

BONIFÁCIO

LÉO

CIDA

-

-

-

-

-

ROS. BARBOSA

-

-

-

-

-

PR. HARRY

JANISETE

MARCOS BENTO

ISAAC / KATIANE

ROSÁRIA / RENALDA

RANILDO

ARLEY / MÁRCIO

GP LÉO, JU E CAROL

OBS: Para mais informações sobre nossos 
eventos acesse www.ibgenesis.com.br

07 Set 10 Set 11 Set

Culto Geral
da CIBI

Passeio
Diaconal

Culto de
Santa Ceia

26 Ago 03 Set 04 Set

Início do 
Encontro de
Levitas

Seminário
de Diáconos

Culto da
Colheita

PROJETO PESQUEIRO
(...)e Eu vos farei pescadores de homens. (Mt 4.19)

O Projeto Pesqueiro nasceu em Fevereiro de 2000, quando 
Josenilton Gomes, enviado pela Comunidade Evangélica Unida 
de São Paulo à Maceió, sentiu a necessidade de desenvolver 
um trabalho de evangelismo da forma que o Espírito Santo o 
orientava. Deixando a ociosidade na igreja, foi às ruas, grotas, 
favelas, escolas e empresas, levando pessoas a conhecer o 
plano da Salvação.
A primeira atividade do projeto foi na Rua A, Quadra 54, nº 
370, no Conjunto Benedito Bentes 1, onde pessoas recebiam 
visitas em seus lares e eram convidadas a receber a 
ministração da Palavra. Entre 2000 e 2005, o local se tornou 
uma referência no bairro, pois em três meses de trabalho já 
haviam sido ganhas 70 vidas para o Senhor.
Bíblias eram distribuídas e durante todo o dia a casa estava 
aberta para ministração e aconselhamento, já que grande 
parte dessas pessoas eram jovens resgatados das drogas.

PARA CONHECER MAIS SOBRE O PROJETO ACESSE:

www.projetopesqueiro.com.br



POR QUE É QUE DEUS NÃO
ME PERGUNTA ASSIM?

Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

FIM!

3º ENCONTRO DE LEVITAS

No próximo final de semana o 
Ministério de Louvor estará realizando 
o 3º Encontro de Levitas. O encontro 
acontecerá na Chácara Village Paraíso 
(www.villageparaisoinn.com.br) em 
Paripueira e contará com a presença 
do amado Pr. Josué Medeiros 
(confira o vídeos no YouTube). Nesse 
encontro estaremos orando por um 

grande mover de Deus em nosso meio.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

21.Ago : Isadora Beatriz Ribeiro de Almeida

22.Ago : Célia da Conceição dos Santos

22.Ago : Bhárbara Karinne dos Santos Moraes

22.Ago : Dandgela Silveira da Silva

23.Ago : Ana Flávia Lins Lopes

24.Ago : Getúlio Vieira

26.Ago : Samara Avner de Moraes

27.Ago : Maria de Fátima da Silva Ferreira

(II Crônicas 1.7) – “Naquela mesma noite Deus apareceu a 
Salomão, e disse-lhe: Pede o que queres que eu te dê”.

Uma mulher com o casamento acabado, lembranças emocionais 
sofridas, uma profunda tristeza tomando conta de todo seu coração, um 
dia se aproximou de mim e perguntou: Por que é que Deus não me 
pergunta assim? Do que a senhora está falando, perguntei, já que não 
estava entendendo do que se tratava. O que queria era muito simples, 
explicou. Gostaria que Deus reeditasse a experiência que Salomão teve, 
quero que ele me apareça e diga: “pede-me o que quiseres”. 
Certamente Ele realizaria o meu desejo, salvaria meu casamento. 
Engasguei diante de pergunta da mulher,  respirando fundo para ter 
alguns segundos a mais para pensar, enquanto rapidamente o Espírito 
Santo me socorria mostrando que a solução do problema não passava 
pela necessidade de um milagre.

A senhora já fez tudo que podia para salvar seu casamento? Mapeou 
todos os seus erros, para buscar uma melhora do seu comportamento 
ou tratamento com ele? Ruminando ódio em suas palavras, disse: “mas 
quem tem que mudar é ele moço, ele é quem erra comigo”. Esta é 
a questão, agente precisa de um milagre de Deus que resolva todas aos 
problemas da gente, mas nós não compreendemos que o milagre é um 
recurso extremo que Deus usa quando todos os recursos humanos já se 
esgotaram. Não precisei ir muito longe para sentir que aquela mulher 
era um poço muito profundo de ódio, mágoa e rancor.  

Podemos resolver a maioria dos nossos problemas sem a intervenção de 
um milagre. O problema é que no caso dela, e muitas vezes do nosso 
também, a solução passa pelo reconhecimento dos nossos erros, pelo 
pedido de perdão e pela quebra do orgulho. Não somos bons em 
reconhecer a nossa fraqueza, somos sim expert em reconhecer os erros 
dos outros. É certo que a solução de problemas via milagres é sempre a 
mais fácil, mas isto nos deixaria intolerantes, acomodados e intragáveis 
como pessoa. Gente como aquela mulher quer usar Deus como 
utilizamos um controle remoto: “esforço zero, mudanças imediatas”. A 
vida não se processa assim.

Todos os milagres registrados na bíblia foram precedidos de uma busca 
incessante daquele que precisava de uma intervenção divina. O milagre 
sempre ocorreu depois que “aquele que necessitava do milagre” tentou 
humanamente uma solução com todos os seus recursos. Lembra a 
mulher do fluxo de sangue? Ela já havia passado por todos os médicos 
da sua região? Esperava há doze anos por uma cura e já havia sido 
desenganada. E o milagre da mudança de Jacó? Foi fruto da intervenção 
de um milagre divino? Foi nada, Deus usou outro trapaceiro, o seu sogro 
Labão, para que ele sentisse a dor de ser trapaceado. Seria muito 
romântico que Deus houvesse tocado no caráter de Jacó e houvesse 
mudado seu interior milagrosamente. A mudança de Jacó foi 
acontecendo lentamente, durante quatorze anos, sem a necessidade de 
um milagre ele foi sendo transformado. 

Estou certo de uma coisa: mesmo que o impacto de um milagre seja 
poderoso em nossas vidas, se Deus sempre agisse milagrosamente na 
solução de todos os nossos problemas, jamais nos concertaríamos. 
Antes de receber um milagre, preciso analisar quem eu sou. Muitas 
vezes os problemas estão bem ali na nossa frente para que possamos 
melhorar o nosso coração e as nossas atitudes, não para que sejamos 
testemunhas de um milagre. 

(RE)CADASTRO DE MEMBROS

Começamos a recadastrar nossos 
membros mais antigos e cadastrar os 

novos membros, com o propósito de 
m e l h o r a r  a s  a t i v i d a d e s  
desenvolvidas por nossa igreja. 
Estaremos realizando o cadastro 

até o dia 11 de setembro.  Assim, se 
você ainda não realizou seu cadastro, 
pedimos que ao final do culto você se 
dirija ao fundo do templo onde os 
diáconos e obreiros responsáveis estarão 
ajudando a tirar dúvidas que possam 

surgir e auxiliando o processo de cadastramento. Contamos com 
a colaboração de todos.

Gestão de Ministérios

SALA DE ARTISTAS

Em SETEMBRO estaremos iniciando a 
mais nova sala da Escola Bíblica: Sala de 
Artistas. Essa sala é para que se envolve 
com algum tipo de arte (louvor, dança, 
coral, teatro...). 
A novidade é além dos encontros 
presenciais, também teremos aulas pela 
internet. Gostou? Aguarde!

ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA

A Gestão de Ministérios solicita a todos que tem pendências com 
as inscrições do Acampamento da Família realizado este ano que 
procurem o diácono Márcio e regularizem sua situação, pois em 
breve estaremos abrindo novamente as inscrições para o 
acampamento de 2012. Regularize sua situação e fique atento 
para mais detalhes.

CURSO DE LIBRAS

No dia 03 de setembro estaremos 
dando início ao curso de libras 
com o Professor Claudevan. As 
aulas serão sempre aos sábados, 
das 15h às 16h30, aqui na igreja. 
O curso terá duração de 
aproximadamente 2 meses. Se 
você tem interesse em participar 
deste curso, procure as irmãs 
Daniela (8819-5441) ou Daysa para obter mais informações. O 
valor investido por mês será de apenas R$ 15,00 reais. 

CASAMENTO COLETIVO

Estão abertas as inscrições para o Casamento Coletivo 2011, 
que será realizado no dia 03 de Dezembro de 2011 às 19:30h 
na Igreja Batista Gênesis. 

Informações e inscrições:
  Jarbas e Marcielle.

ENCONTRO DE LEVITAS

26 A 28.AGO  |  R$ 60  |  em PARIPUEIRA

INSCREVA-SE JÁ!

CULTO TEMÁTICO

No próximo domingo (28.ago) teremos um Culto Temático 
organizado pelo Ministério de Louvor da nossa igreja. Na 
oportunidade estará pregando o Pr. Josué Medeiros. Convide, 
evangelize, traga amigos e familiares, pois grande serão as 
surpresas que Deus derramará em nosso meio. 
______________________DOMINGO (28.AGO) – 18h.


