
Esse filme é um drama que expõe, de 
maneira simples e objetiva, aquilo que 
acontece no mais íntimo de uma 
pessoa. No filme, a alma é composta 
por seis integrantes: Mente, Memória, 
Emoção,  Coração,  Vontade e  
Consciência. Os interesses são 
diferentes, mas apenas uma votação 
unânime pode decidir que direção 
seguir.
Quando um deles surge com uma 
p e r g u n t a  q u e  p o d e  t r a z e r  
consequências eternas para todos, o 
grupo se vê em uma situação de risco. 
Muitas coisas ainda estão ocultas, mas precisam vir à tona. As 
dores e os ressentimentos do passado começam a surgir. Por 
fim, ao enfrentar uma poderosa acusação, a autodefesa 
hipócrita é exposta e se opõe a decisão final dos demais. A 
Diretoria lhe mostrará como Deus fala à sua alma quando você 
medita a respeito da eternidade.

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

"Responder antes de 
ouvir é estupidez e 

vergonha." 
Provérbios 18:13

Meditação

Salomão conhecia os 
efeitos devastadores 

de palavras 
inapropriadas. As 
palavras podem 
produzir vida ou 

morte ao nosso redor. 
Ninguém nesta terra 

compreendia melhor o 
poder das palavras do 
que Salomão. Todos 

aqueles que 
encontravam com 
Salomão ouviam 

palavras de consolo, 
de incentivo e de 

estimulo. Era 
exatamente por isso 

que as pessoas 
vinham de todos os 

lugares para falar com 
ele. E ele nos ensina 

que não devemos 
responder antes de 
ouvir, sem conhecer 
todos os detalhes da 

situação.

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”
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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

24 JUNHO

Informações pág. 04

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

29 JUNHO

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

30 JUNHO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estacionamento

Visitantes

QUI
21/06/12

DOM (N)
24/06/12

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: ANDRÉ ELI (9936-2233)

LUCIENE

MARIA JOSÉ

ELENÍ

RANILDO

ESTELA

-

-

-

2º CONGRESSO DE ADORAÇÃO
com o tema VEJO O SENHOR

DOM (M)
24/06/12

-

-

MÁRCIO

-

-

-

-

-

PB. DILSON

KATIANE

ELIANE

GILVAN/NALDA

MARCO BENTO/JANE/DANIELLA

HÉLIO

ISAAC/ULISSES

ERIVALDO/ROSE

2º CONGRESSO DE ADORAÇÃO
com o tema VEJO O SENHOR

DICA DA SEMANA
FILME: A DIRETORIA



JANTAR DOS NAMORADOS

Você foi? Então já pode relembrar alguns 
momentos conferindo as fotos no nosso 
site! Você que não participou aproveite 
também para ver o que perdeu! 

Acesse já o endereço: 
www.ibgenesis.com.br/media-

center/fotos/jantar-dos-namorados-
namorando-na-praca

GARIMPE!
Pb. Dilson Braga (dilsondbs@gmail.com)

(João 6.2) – “E grande multidão o seguia, porque via os sinais 
que operava sobre os enfermos”.  

Quero convidar vocês neste momento a entramos em um garimpo. A 
imagem que vem à minha mente em um garimpo é de homens 
agachados em busca de uma pedra de valor. A vida de quem garimpa 
não é fácil, é um constante balançar de peneiras. É trabalho de risco, às 
vezes não se acha nada, e quando se acha tem-se que guardar a pedra 
de grande valor em local seguro para o ladrão não roubar. Quem 
garimpa tem que ter estrutura emocional, porque há dias eufóricos, de 
felicidade alucinante, de colheitas de muitas pedras, mas há dias de 
desperdício de energia, tempo e resultados deprimente. Não são muitos 
que suportam esta oscilação emocional. Garimpar é tarefa para os 
fortes.

É com a mente de um garimpeiro e com espírito contemplativo que 
convido você a entrar no rio de DEUS, que é a sua palavra. O ponto deste 
rio imaginário é João 6.1-9. Havia pedras importantes a serem 
garimpadas neste rio, mas eles (garimpeiros) estavam atraídos pela 
pedra dos milagres, das curas, e dos sinais.  A multidão de 
“garimpeiros” não era pequena, o que aumentava o risco de saírem sem 
um resultado positivo. É interessante que o condutor destes 
garimpeiros naquele dia era Jesus, e ele iria mudar o objeto de garimpo. 
As pedras de valor seriam outras, naquele dia a pérola do ensino seria 
ofertada com fartura. Ninguém sairia do garimpo frustrado, cada um 
levaria sua parte, o seu aprendizado. Quem garimpa a pérola do ensino 
vive melhor, desenvolve hábitos saudáveis, alcança mais sucesso com 
menos esforço.

Felipe, um dos discípulos de Jesus estava ali. Este colheria a pérola da fé 
expandida. A bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus (Hb 
11.6), e considerando isto, com uma fé maior poderia agradar ainda 
mais ao Senhor. Jesus o provoca sua fé para expandi-la, garimpa sua 
segurança, quando mostrando o tamanho da multidão pergunta (6): 
“Onde compraremos pão para alimentá-los?” Felipe claudicando 
na fé, argumenta: “não há dinheiro em caixa para tanto”. Quando 
temos outros garimpeiros ao nosso lado, podemos ser surpreendidos de 
vê-lo conseguindo uma pedra de grande valor em um dia de 
garimpagem ruim para nós. Foi o que aconteceu ali. André, irmão de 
Pedro, viu o que ninguém havia visto. Havia um rapaz que tinha cinco 
pães e dois peixinhos. Isto era um achado, uma pérola de grande valor. 
Alguém se sujeitou a ficar sem seu lanche em benefício da coletividade. 
Há alguém que resolve sacrificar o seu para abençoar muitos (9). Deus 
gosta disto. Quem se sacrifica pela obra de Deus nunca perde, olha 
outra pérola sendo colhida aqui. O rapaz além de não ter ficado sem se 
alimentar, ainda viu sua doação servir semente para um grande 
milagre. Aquela multiplicação só foi possível por causa do seu coração 
convertido, de sua fé confiante. Muitos dizem, o que tenho não é 
suficiente nem para mim, como vou doar então o que tenho? Esse é um 
tipo de problema que muitos de nós gostaríamos de resolver, alimentar 
as multidões. Sabemos que inclusive esse tema é o favorito nas 
discussões de políticos e intelectuais, mas percebo que assim como 
Felipe ficamos fazendo conta do valor necessário para poder resolver 
esse problema. Coisa de quem não anda próximo de Deus, pois quem O 
conhece sabe, Ele só precisa de alguém que se disponibilize dar um 
pouco do que tem. 

Para você que desceu comigo às águas deste garimpo, a pérola que 
Deus está querendo garimpar é esta. Não será necessário ter muito, ser 
um intelectual, bem preparado. Você pode dar dentro dos talentos que 
tem. O pouco que fizer por Deus será transformado em muito, porque 
Ele tem poder para multiplicar.  

17.Jun : Fabiana de C. B. dos Santos Pepes

17.Jun : Tércio Pereira de Araújo

18.Jun : Andrea Ediângela Gomes Tenório

18.Jun : Manoel Farias de Melo

22.Jun : Rosa Cristina Peixoto

24.Jun : Thayse Maria da Silva Coutinho

24.Jun : Jarbas Vieira Lopes

24.Jun : Cristian John Peixoto Vieira

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

FIM!

 8839-0265

) 8835-0875

) 9621-7070

) 8705-3409

) 8888-7225

) 9930-9179

) 9306-0109

) 9302-3299

)

Está chegando a hora! 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, avivamento e 
renovo de Deus 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 último dia 05 de junho 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!

CARDÁPIO GÊNESIS!

Quem nunca saiu para fazer aquele 
lanchinho delicioso ao final do culto, hein?!! 
Pois no dia 24 DE JUNHO é dia de saborear 
uma deliciosa VACA ATOLADA feita no 
padrão de qualidade Gênesis!!!
A renda deste lanche será revertida para 
ajudar a custear nosso congresso. Não 
esqueça:

DIA 24.JUN  |  VACA ATOLADA  |  NA GÊNESIS

EX-PADRE NA GÊNESIS

O ex-padre Nivaldo Lisboa Soares se 
converteu a Cristo e trocou a batina e as 
missas dominicais pela pregação itinerante 
do Evangelho de Cristo. Hoje ele é casado e 
residente em Minas Gerais. Tem realizado o 
trabalho de cruzadas, pregações e 
evangelização de drogados, indígenas e 
marginalizados do nosso Brasil e estará na 
Gênesis no culto do dia 24 de junho, às 
18h, contando seu testemunho e trazendo 
as boas novas de Cristo à nossa igreja.
Não deixe de estar conosco neste dia, pois 
você e sua família serão abençoados por este homem de Deus.
Para saber mais sobre ele, acesse o site: 

www.pastornivaldolisboa.com.br

CONTINUE ORANDO

Nosso querido pastor Agripino tem passado 
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. 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?!


