
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

Presb. Dilson Braga
82-9957.2311

dilsondbs@gmail.com

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

informativo semanal

"Pois eu sou o 
Senhor, o seu Deus, 
que o segura pela 

mão direita e lhe diz: 
Não tema; eu o 

ajudarei." 
Isaías 41:13

Meditação

Muitas vezes achamos 
que conseguimos 

tomar nossas atitudes 
e resolver nossos 

problemas sozinhos. 
Daí, quando tudo que 

planejamos dá 
errado, achamos que 
estamos sozinhos, ai 
Deus mostra que Ele 
é Deus, o Deus do 

impossível, capaz de 
nos guiar e mudar 

qualquer situação em 
todos os momentos 

de nossa vida. É 
quando Ele nos toma 

pela mão direita e 
começa a nos guiar e 
tomar a mais sábia 

atitude, mas é 
necessário confiar e 

não temer a mal 
algum, pois Ele é 

conosco. 

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

Contatos
 (82)3342.2881 / 3032.3019

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”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PROPÓSITOS DE JEJUM E ORAÇÃO

Filiada a

AGENDA GÊNESIS

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estacionamento

Visitantes

QUI
13/10/11

DOM (M)
16/10/11

DOM (N)
16/10/11

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: KATIANE (9947-0261)

Versículo da 
Semana

AJUDE A GÊNESIS COM OFERTAS E CONTRIBUIÇÕES

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

JAMESON

VAL

MÁRCIO

ALUÍSIO

MARIA JOSÉ

-

-

-

-

-
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GILVAN-

-

-

-

-

PRESB. DILSON

ELIANE

ROS. BARBOSA

NIREIDE / ROSÁRIA

JAMESON / IZABELLI

ISAAC

MÁRCIO / RANILDO

-

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

22 Out 28 Out 29 Out

Consagração
e Santa Ceia

Culto de
Adolescentes

Culto de
Missões

09 Out 15 Out 16 Out

DICA DA SEMANA
FILME: O PASTOR

Dos mesmos produtores de Deixados 
para Trás... O ex-condenado Armstrong 
Cane (Ving Rhames) retorna ao bairro 
em que morava, como um homem 
mudado, que quer assumir a velha igreja 
e congregação de seu pai. Mas a 
vizinhança está tomada por drogas e 
gangues. Os que conseguem, mudam-se 
para áreas mais prósperas e passam a 
seguir um esperto pastor (Ricardo 
Chavira). Mas mesmo com um perigoso 
chefe de gangue (Dean McDermott) 
ameaçando seu rebanho, Armstrong não 
desiste. Fortemente decidido, Armstrong prega a palavra de 
Deus a quem quiser ouvir, especialmente a Norris, um jovem 
prestes a cair numa vida de más opções. Eles mantêm uma 
ligação próxima e se esforçam para mudar, mas será que os 
pecados do passado voltarão para assombrá-los?
Duração: 100 minutos  |  Ano de lançamento: 2008

Informações pág. 04

Agende Gabinete
(82) 3342.2881
(82) 3032.3019
(82) 8112.5692

Festa das
Crianças

Vigília Viagem
Missionária



NEM MAIS NEM MENOS
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

FIM!

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

09.Out : Josefa Marli da Silva

12.Out : Eli Saca de Melo

13.Out : Gabriel Matheus Silva Lima

15.Out : Abnoã de Araújo Silva

15.Out : Germanda Kalyne Lima de Sá

15.Out : Jenilson Gomes da Silva

(II Crônicas 31.20-21) – “E assim fez Ezequias em todo o Judá; e fez 
o que era bom, e reto, e verdadeiro, perante o SENHOR seu Deus. 
E toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e 
nos mandamentos, para buscar a seu Deus, ele a fez de todo o seu 
coração, e prosperou”.

Quando Deus pensou em criar o homem, colocou no coração do homem a 
semente da prosperidade e do crescimento. Todos nós somos chamados 
e vocacionados ao crescimento, e o bom é que ele é cumulativo. Quanto 
mais anos vivemos, mais adquirimos conhecimentos, e mais 
oportunidades de ser prósperos aparecem.

O Rei Ezequias foi um homem que escolheu fazer o que tem de ser feito. 
O seu primeiro ato como rei foi providenciar a restauração e a purificação 
do templo, para que a adoração fosse restaurada. Reintegrou sacerdotes 
e levitas as suas funções e restaurou a celebração da Páscoa (II Cr 29.3; 
30.5). Sua confiança e dependência em Deus foram às marcas mais 
significativas do seu reinado.  Foi o melhor representante de Davi no 
trono, tendo iniciado o seu reinado aos 25 anos, reinou por 29 anos. De 
acordo com a Bíblia, Ezequias, ao ser confrontado pelo rei da Assíria, 
Senaqueribe, orou a Deus e foi salvo do cerco de Jerusalém (por volta do 
ano 701 a.C.), em que um anjo teria exterminado cento e oitenta e cinco 
mil soldados assírios durante a noite.

Sem dúvidas Ezequias foi um grande rei, porém o que mais me 
impressiona no seu reinado é que ele foi do tamanho que Deus planejou 
para ele, nem mais nem menos. Muitos recebem oportunidades iguais a 
outros aqui na terra e não se desenvolvem, enquanto alguns se 
desenvolvem demais e atinge um tamanho maior que o planejado por 
Deus para ele. Quando isto acontece, tragédias se estabelecem. O que 
crescem mais do que o que Deus planejou se envaidecem e não raro 
adoecem o coração. É importante nos esforçarmos intelectualmente e 
espiritualmente para termos o tamanho que Deus planejou, nem mais 
nem menos.

Um dos mais projetados pastores de quem já se ouviu falar no Brasil, um 
dia depois da sua queda constatou a razão quando com muita sabedoria 
afirmou: “Deus me fez para ser um beribá (uma pinha de pequenas 
proporções), e eu aceitei que fizessem de mim uma fruta do conde”. O  
que aquele pastor estava afirmando? Que se tornou de um tamanho 
maior do que Deus havia planejado para ele ser, não teve estrutura 
emocional e espiritual para suportar, caiu. Vejam o perigo. O importante 
não é ser um grande rei como foi Ezequias, o importante é ser do 
tamanho que Deus planejou para nós, nem mais nem menos.

No final da sua vida, Ezequias cometeu um grave erro. Após a expulsão 
dos assírios, Ezequias experimenta um novo milagre também relatado 
na Bíblia. Tendo adoecido gravemente, o profeta Isaías veio lhe dizer que 
iria morrer. Não se conformando, Ezequias pôs-se a orar e Isaías retorna 
com outra mensagem de Deus informando um acréscimo de mais 15 
anos à vida do rei. E, como prova do cumprimento dessa palavra, Deus 
deu um sinal a Ezequias, fazendo atrasar dez graus a sombra do relógio 
solar construído por Acaz. Tendo se recuperado, Ezequias cometeu um 
sério equívoco ao mostrar os seus tesouros aos mensageiros da 
Babilônia. Devido a isso, Ezequias foi advertido pelo profeta Isaías, 
prevendo o futuro cativeiro dos judeus, o que ocorreu numa invasão de 
Nabucodonosor, no reinado de Zedequias. Qual seu erro? Quis viver mais 
do que Deus havia planejado para que vivesse. Embora sua oração 
houvesse sido respondida, os quinze anos que ganhou como acréscimo 
foram os piores e os mais dolorosos anos da sua vida, de onde 
concluímos que bom é vivermos a quantidade de anos que Deus planejou 
para nós, nem mais nem menos. 

CASAMENTO COLETIVO

Estão abertas as inscrições para o Casamento Coletivo 2011, 
que será realizado no dia 03 de Dezembro de 2011 às 19h30 na 
Igreja Batista Gênesis. As inscrições vão até o dia 16 de 
outubro de 2011.

Informações e inscrições:
Jarbas e Marcielle ou pelo e-mail

marciellelopes@gmail.com

CURSO DE LIBRAS

Se você tem interesse mas não se inscreveu ainda dá tempo. As 
aulas serão sempre aos sábados, 
das 15h às 16h30, aqui na 
igreja. O curso terá duração de 
aproximadamente 2 meses. Caso 
haja interesse, procure as irmãs 
Daniela (8819-5441) ou Daysa 
para obter mais informações. O 
valor investido por mês será de 
apenas R$ 15,00 reais.

PROJETO PESQUEIRO LANÇA 
PROJETO VIDA DE CRIANÇA

No dia 12 de Outubro (Dia das Crianças) o PROJETO PESQUEIRO tem 
um grande desafio: farzer uma grande festa para 500 crianças! O 
Evento, intitulado como PROJETO VIDA DE CRIANÇA será realizado 
no Conjunto Carminha, um residencial próximo ao Benedito Bentes 
tomado pelas facções criminosas. O projeto tem recebido auxílios de 
empresários, de igrejas, de pastores e até do Governo do Estado 

através de algumas Secretarias. Teremos 
brincadeiras, gincanas, Lanches, 
palhaços, Louvores, danças, teatros e um 
grande Culto ao Senhor Jesus.
Como você poderá participar? É muito 
Fácil! (1) Sendo voluntário; (2) Auxiliando 
na organização; (3) Doando: Brinquedos, 
Roupas, Sandálias, Bíblias, Lanches e etc 
(4) Orando: Pelo Evento, pelos 
participantes, por salvação de famílias e 
etc.

INFORMAÇÕES:
- Pastor Jô
- Fones: 9915-0718 / 3316-4610
- Email: pastorjo@projetopesqueiro.com.br

- Site: www.projetopesqueiro.com.br

“Eu vos farei pescadores de 
homens" Lucas 5:1-11

ATENÇÃO ADOLESCENTES

Você sabia que diariamente, 
somos alvo de "sugestões" que 
são impregnadas no nosso 
inconsciente, através das 
mensagens subliminares que 
estão em propagandas, filmes, 
desenhos, músicas, etc? Venha 
conhecer mais sobre as 
mensagens subliminares e 
descubra o que você está 
vendo ou ouvindo.

Quando? Sábado, dia 15/10/11 às 19h30
Onde? Igreja Batista Gênesis
Organização: Ministério Geração Ativa
Dúvidas? Tratar com Jaqueline (9921-4403)

        Esperamos por você!

CORAL GÊNESIS

Se você tem o chamado para ser 
um adorador através da música, o 
grupo coral da Igreja Batista 
Gênesis espera por você. Venha e 
faça o teste vocal, todos sábados 
às 17h. 

Procure o irmão 
Wagner (8827-0069).

FESTA DAS CRIANÇAS

O departamento infantil da Gênesis está 
preparando uma atividade especial com 
as crianças para o dia 22 de outubro. A 
atividade será durante todo o dia. Pais, 
preparem seus filhos e aguardem mais 
notícias! Informações com Izabelli.


