
Nem sempre o caminho mais 
curto está lá na frente. Talvez seja 
melhor pegar o próximo retorno e 
começar tudo de novo, se quer, 
de fato, chegar a algum lugar.
Max Lucado, autor de vários Best 
Sellers, indica este caminho como 
só ele sabe fazer. 
Você conhece alguém que esteja 
prec isando encontrar  um 
retorno? Quem sabe você 
mesmo.
Indivíduos e comunidades 
inteiras experimentarào bons 
momentos, quando encontrarem 
o caminho de volta.
Volte você também para Deus.
 
Editora Naós - www.editoranaos.com.br

Atividades Semanais

Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica

16:30 - Intercessão
17:30 - 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 - Futebol Masculino

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

Sexta
14:00 - Intercessão
19:00 - Futebol Feminino

Sábado
14:00 - Ensaio do Min. de Teatro
14:30 - Ensaio do Min. de Louvor
15:00 - Futebol Masculino (30 anos)

17:00 - Ensaio do Min. de Coral
17:00 - Ensaio dos Adolescentes
19:00 - Voleibol

11:00 - Ensaio do Min. de Dança

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;

Ministério de Comunicação.

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
82-9957.2311/8851.5525

dilsondbs@gmail.com

Presb. Bráz Ferreira
82-9675.0706/9132.7761
brazmaceio@yahoo.com.br

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

informativo semanal

"Na minha angústia, 
clamo ao Senhor, e 

Ele me ouve." 
Salmos 120:1

Meditação

Não há sentimento 
pior do que a 

angústia. Não há 
Deus melhor que 

Jesus Cristo. 
Quando a angústia 

vem em nosso 
coração, o que vem 
em nossa mente são 
mentiras e em nosso 

coração, o 
desespero. Mas não 

há motivos para 
chorar, porque 

Jesus, o Rei, está 
vivo. Seu sofrimento 
na cruz não foi em 

vão. Jesus é 
Salvador. Pois está 
escrito, ...EM TODA 
A ANGÚSTIA DELES, 

O ANJO DA SUA 
PRESENÇA OS 

SALVOU. 
Isaías 63.9

Av. Durval de Góes Monteiro, 1500
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Contatos
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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

Versículo da 
Semana

AJUDE A GÊNESIS COM OFERTAS E CONTRIBUIÇÕES

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

OBS: Para mais informações acesse 
www.ibgenesis.com.br/agenda

10 JUNHO

Informações pág. 04

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

12 JUNHO

CULTO DE SANTA CEIA
às 18h, na Gênesis

24 JUNHO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estacionamento

Visitantes

QUI
14/06/12

DOM (N)
17/06/12

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: NALDA (8813-7826)

DUQUE

NIREIDE

ROSÁRIA

ALUÍSIO

M. JOSÉ

-

-

-

BATE-PAPO COM LÍDERES
reunião com todos os líderes da igreja pela manhã

DOM (M)
17/06/12

-

-

ANTÔNIO A.

-

-

-

-

-

DC. ISAAC

FABIANA

IZABELLI

NATALÍCIO/LANA

MADSON/CAYENNE/GELZA

JAMESON

FABIANO/JARBAS

MAURÍCIO E GISELE

JANTAR DOS NAMORADOS
com o tema NAMORANDO NA PRAÇA

DICA DA SEMANA
LIVRO: O RETORNO - MAX LUCADO



JANTAR DOS NAMORADOS

O Ministério de Casais e a Gestão de Ministérios estão 
organizando mais um Jantar dos Namorados, que 
acontecerá no dia 12 de junho, às 19h30, no Salão 
Requinte (Murilópolis). O tema deste ano para o jantar 

será NAMORANDO NA PRAÇA. O 
valor para o casal que deseja 
participar desta noite de comunhão, 
se divertir bastante e saborear mais 
um delicioso jantar é de apenas R$ 
40,00 e você já pode procurar os 
irmãos Carlos e Ana para adquirir o 
seu ingresso após o culto.

Não fique de fora!!!

UM MINISTÉRIO INEGOCIÁVEL
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

(Lucas 9.62) -  “E Jesus lhe disse: Ninguém, que lança mão do 
arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus”.

Era uma convenção de capacitação e avivamento realizada entre Jesus 
e seus apóstolos. Não poderia iniciar de uma forma mais interessante 
que aquela: “E, convocando os seus doze discípulos, deu-lhes 
virtude e poder sobre todos os demônios, para curarem 
enfermidades” (1). Agora Ele iria começar a dividir os discípulos em 
grupos e deixar que tivessem suas primeiras experiências sem sua 
presença física ao lado. O que precede ao envio é a transferência de 
virtude, um flagrante de capacitação. Ninguém está apto para 
desenvolver um ministério espiritual sem ser capacitado, e aqui não falo 
da capacitação intelectual, também muito necessária, mas da 
capacitação espiritual. Afinal, a nossa luta não é contra carne ou 
sangue, mas contra potestades espirituais. A luta seria travada em um 
nível particularmente desconhecido por eles, seria uma luta travada no 
reino espiritual contra os demônios. 

Aqui não é difícil associar enfermidades com a ação malévola dos 
demônios. Está claro que muitas enfermidades não são produzidas por 
uma ordem genética, envelhecimento celular ou má alimentação. 
Existem enfermidades que são produzidas por demônios. Mas claro, 
ainda é o poder que tem o crente cheio da virtude divina. Podemos 
ordenar aos enfermos que fiquem curados e assim acontece, vejam: (6) 
– “E, saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o 
evangelho, e fazendo curas por toda a parte”. 

As experiências se acentuariam naqueles dias. Ao voltarem eufóricos 
com os resultados obtidos nesta missão recebida de Jesus. Os apóstolos 
viveriam o êxtase do milagre da multiplicação dos pães (Lucas 9.13-
17). Oito dias depois desfrutariam de outra experiência muito forte em 
oração. Jesus os leva para orar em um monte, e estando orando, 
transfigura-se. A glória derramada por Deus sobre ele era tão intensa 
que sua face revelava a glória divina (Lc 9.28-29). 

A conclusão lógica depois de tudo isto, era a de que alguém que recebe 
um chamado de Deus jamais desistiria de exercê-lo. Quem não gostaria 
de viver dias tão emocionantes assim? Quem não gostaria de servir de 
agente da glória de Deus? Ocorre que a vida não é feita apenas de boas 
notícias, do testemunho de milagres marcantes que estarão para 
sempre nas nossas lembranças, de orações que resultaram em curas 
cinematográficas. A linha da vida forma uma senóide composta de 
momentos alegres e tristes, onde às vezes estamos sorrindo, outras 
estamos chorando.  

Todo aquele que recebe o chamado divino para anunciar sua palavra, 
para expulsar demônios, ministrar curas, enfrentará momentos difíceis, 
oposição infernal, dias de grandes resultados no trabalho feito, outros 
de nenhum resultado. O próprio João Batista,  precursor do Messias, 
“homem que anunciou ser Jesus o cordeiro de Deus que tira o pecado do 
mundo”, foi preso e aguardou um socorro divino para aquele momento 
e não obteve. Por isto, mandou um recado para lá de mal criado para o 
mestre: “És tu mesmo o Messias que havia de vir, ou devo 
aguardar outro”. Dizia isto porque sabia dos milagres que realizava na 
vida de tantos, mas o milagre que ele precisava não estava alcançando. 
Por tudo isto Jesus entrega no fim daqueles dias um pedido com a força 
de um mandamento: (Lc 9.62) - “Ninguém que tem posto a mão no 
arado pode voltar atrás”. Portanto, temos um grande ministério, um 
chamado divino, e o nosso chamado é inegociável. Devemos exercê-lo 
até o fim.

10.Jun : Robson Lopes da Silva

11.Jun : Hélio Luiz Domingos

12.Jun : Elení Medeiros de Andrade

12.Jun : Giulyan Vitória Caldas Cardoso

12.Jun : Othon Brian Santos Figueredo

14.Jun : Cícero dos Anjos Silva

15.Jun : José Alan Marias Alves

15.Jun : Digila Cyntia dos Santos Silva

16.Jun : Paulo Sérgio Gomes dos Santos

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

FIM!
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) 8837-7577
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) 9144-6023

) 8877-9721

) 8823-8354

)

O CONGRESSO É PARA TODOS!

Nos dias 29 de junho a 1 de julho acontecerá na Igreja 
Batista Gênesis o 2º CONGRESSO DE ADORAÇÃO E 
AVIVAMENTO, cujo tema o tema será VEJO O SENHOR (Is 
6.1). Venha buscar unidade e avivamento para você e para sua 
família através do louvor e adoração a Deus.
O evento contará com a presença de Enéas Tonini, pastor e 
líder de louvor da Igreja Águas do Trono em Caruaru.
Na programação teremos várias oficinas: oficina de harmonia e 
técnica vocal, oficina instrumental, oficina de comunicação, 
oficina de liturgia e muito mais!
Venha celebrar conosco!

2º CONGRESSO DE ADORAÇÃO E AVIVAMENTO.
Local: IGREJA BATISTA GÊNESIS

Dias: 29 e 30 de junho, 1 de julho
Participação: Pr. Enéas Tonini e Banda
Maiores informações: (82)3342.2881 

ou www.ibgenesis.com.br

CULTO DE CURA E LIBERTAÇÃO

Na última terça-feira iniciamos os cultos de cura 
e libertação à noite aqui na Gênesis e Deus já 
começou a fazer grandes coisas. Se você que 
participar deste movimento de renovação e 
libertação não deixe de vir aos cultos. Já 
começamos a ver Deus agir grandemente nas 
vidas presentes. Não deixe de ser abençoado. 
Venha participar conosco. Aguardamos você!

CONTINUE ORANDO

Nosso querido pastor Agripino está passando por um momento 
delicado em sua vida e sua saúde está bastante debilitada. Ele 
possui um tumor no cérebro e precisamos orar, pois ele é um 
homem que passou toda a vida dedicando-se à obra de Deus e 
tem sido um pai para nossa igreja, além de ser um grande 
exemplo de cristão. Por isso pedimos a todo os irmãos e 
membros que o apresentem em suas orações para que Deus 
possa cumprir seus planos na vida do Pr. Agripino, amém?!

WWW.IBGENESIS.COM.BR

Lembramos aos irmãos que no site da Gênesis estamos 
disponibilizando as últimas novidades sobre os eventos 
realizados pelos ministérios e pela nossa igreja e também os 
informativos anteriores juntamente com as palavras pregadas 
por nossos pastores. A última e maior novidade do momento são 
os podcasts criados pelo Geração Atitude. Não deixe de conferir 
esta novidade na página do ministério. 

Se o seu ministério tem novidades como fotos, vídeos, matérias 
ou outra coisa que possamos colocar no nosso site entre em 
contato com a secretaria da igreja através do e-mail 
secretaria@ibgenesis.com.br. Temos uma ferramenta muito 
importante e útil nas mãos e precisamos estar atualizando as 
informações do site para que todos possam ficar atualizados. 
Poucos ministérios têm se prontificado a utilizar esta 
ferramenta. Contamos sua colaboração!


