
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
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informativo semanal

"E dele temos este 
mandamento: que 
quem ama a Deus, 
ame também a seu 

irmão." 
1 João 4:21

Meditação

Se amamos a Deus 
e entendemos que 
fomos atraídos pelo 
Seu amor, então é 
fácil concluir que a 
mensagem maior 
do evangelho é o 
Seu amor, que foi 
manifestado por 
Jesus Cristo na 

cruz! Observe neste 
versículo que amar 
o irmão se trata de 
um mandamento do 
Senhor, portanto se 

queremos viver 
conforme a vontade 

de Deus, então é 
fundamental 

praticarmos o amor, 
compartilhando e 

servindo ao 
próximo.

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

01/09/11

DOM (M)

04/09/11

DOM (N)

04/09/11

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: ANGÉLICA (3342-1206 / 8845-0359)

Versículo da 
Semana

AJUDE A GÊNESIS COM OFERTAS E CONTRIBUIÇÕES

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

A CONFIRMAR

CIDA

LUCIENE

ANTÔNIO LIMA

CÉLIA

-

-

-

-

-

-

MARCELO

-

-

-

-

-

A CONFIRMAR

ELZA

JORGE VALDO

ULISSES / ELIANE

ROSÁRIA / GELZA

CARLOS ANDRÉ

ANDERSON / GILVAN

GP BRAZ E NIREIDE

OBS: Para mais informações sobre nossos 
eventos acesse www.ibgenesis.com.br
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Culto de 
Ação de
Graças da
Iolanda

Seminário
de Diáconos

Culto da
Colheita

DICA DA SEMANA
FILME: EM SEUS PASSOS O QUE FARIA JESUS?

O filme segue fielmente a história do livro 
sobre uma cidade que recebe a visita de um 
viajante. Após sua a morte o pastor de uma 
igreja tradicional, Henry e mais cinco 
pastores decidem mudar de vida, seguindo 
os princípios de Jesus. O filme se desenvolve 
nessa busca de ser parecido com Jesus e os 
resultados desta escolha.
“Em seus passos o que faria Jesus?” é o nono 
livro mais vendido da história. Na versão em 
inglês foram vendidos mais de 50 milhões de 
exemplares. Escrito em 1896 por Charles M. 
Sheldon o livro começou a ser publicado em 
capítulos pela revista cristã americana 
Advance. Por não ter sido registrado os 
direitos do livro, vários editores o 
publicaram, sem pagar os direitos do autor. Esse fato fez com que o livro 
se tornasse muito popular rapidamente.

Para assistir ao Trailer acesse:
www.youtube.com/watch?v=KVrIu2E2rto



EVANGÉLICOS NÃO PRATICANTES
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

FIM!

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

30.Ago : Uilsa Pinto Gonçalves de Lima

30.Ago : Maria Cristina Calixto Barboza

31.Ago : Henrique Cezar da Silva

31.Ago : Benikeyson Paulino da Silva

01.Set : Luciene Lima de Santana

01.Set : Matheus Inácio da Silva

02.Set : Gibson Claudino da Silva

03.Set : Rosileide F. da Silva

A revista Istoé trouxe uma matéria de capa sobre a nova cara da 
fé no Brasil. Entre as constatações, uma muito triste. Cresce 
vertiginosamente segundo o IBGE o número dos evangélicos 
não praticantes. Segundo a matéria da revista, cresceu nos 
últimos seis anos de 0,7% para 2,9% a confissão de uma fé 
evangélica nominal. São pessoas que conheceram a fé 
evangélica por tradição, professam ser evangélicos, mas não 
praticam sua fé. Como isto funciona? Os números não são 
alarmantes ainda, mas apontam uma tendência que necessita 
ser estancada com oração e jejum.

Em Lucas 13.9, Jesus nos ensina que como cristãos temos uma 
vocação a frutificação. Segundo este ensino de Jesus, o 
evangélico nominal é um galho sem frutos, e como tal é 
necessita ser cortado e queimado. Não há porque continuar 
roubando nutrientes do tronco sem que a razão seja a produção 
de frutos. Não há como frutificar se não houver prática da fé, e 
não há prática de fé em um cristão nominal. Evangelho sem 
atividade é evangelho morto, sem vida, sem milagres, sem 
movimento e sem transformação. Se um cristão professa uma fé 
sem atividade, ele é uma vergonha para o evangelho, e precisa 
ser banido da comunidade cristã. 

A igreja nasceu em atos repleta de atividade, onde os cristãos se 
dispunham não apenas assumir a fé viva que havia dentro do 
seu coração, como também a morrer por ela. Muitos deles 
morreram dando testemunho de que preferiam morrer a negar a 
sua fé, decisão compartilhada por Paulo. Ele escrevendo aos 
Filipenses afirmou que estava disposto até a morrer pelo 
evangelho, e que considerava um lucro.

Materialismo, foco exagerado nas conquistas pessoais, apego 
aos valores deste mundo podem ser sintomas da causa de um 
evangelho nominal. Como disse Jesus, “amizade com o mundo 
produziria inimizade contra Deus”. 

É importante afirmarmos que este não é um problema novo, pois 
a bíblia está repleta de crentes que em algum período da sua 
vida deixaram de exercer o privilégio de uma vida ativa de 
contatos e de intimidade com Deus, com repercussão trágica 
para sua vida como paras as pessoas que estavam a sua volta. 
Exemplos disto poderiam ser nominados aqui, tais como: O 
sacerdote Eli e seus filhos, Pedro que após três anos de convívio 
com Cristo ainda não havia se convertido (“quando se 
converteres apascenta minhas ovelhas, disse Jesus para ele”), 
Jacó e do filho pródigo entre outros.

Como este quadro pode ser revertido pelo cristão que sofre 
deste mal? Simples, deve orar e agir pela volta do primeiro amor. 
Só novamente apaixonado por Cristo ele pode ser liberto desta 
potestade que tem gerado muito mal. Uma boa ação para voltar 
a desfrutar de um evangelho vivo está na leitura devocional e 
regular da palavra de Deus. Nela desfrutamos de uma linda carta 
de amor de Deus para humanidade.

(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. 
Es ta remos  rea l i zando  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 
c u r s o  t e r á  d u r a ç ã o  d e  
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.

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

Informamos a todos que a apresentação de crianças, 
em nossos cultos, deve ser previamente informada a 
nossa secretaria e/ou a nossa diaconia. Isto é para 
que a liturgia do culto não seja afetada de última 
hora. Desde já agradecemos a compreensão dos 
amados irmãos. 

TARDE COM O SENHOR
“... por que eu sou o Senhor, que te sara.” - (Ex 26.15b)

Venha participar conosco dos cultos que estão 
ocorrendo todas as quartas-feiras, às 15h na 
Gênesis. São momentos maravilhosos na 
presença do Senhor. Venha e traga amigos.


