
Socorro! O pastor vem jantar em casa 
conta a história de uma família de classe 
média, que mora na cidade de Ibaté, 
interior de São Paulo. No decorrer da peça o 
espectador poderá, ou não, se identificar 
com uma das personagens ou quem sabe 
com a família inteira: Pai aposentado, filha 
que estuda no Ceará e mãe que administra 
a casa. Durante a visita surpresa, do pastor 
da cidade, máscaras cairão! Com leve 
pitada de humor, o espetáculo fala sobre 
relacionamento familiar, traição, jogatina, hipocrisia entre 
outros assuntos do cotidiano. 

Retratos fala sobre família, mas com abordagem 
diferenciada, fazendo analogia com três histórias bíblicas: 
Tamar, filha do Rei Davi; Abel e Caim e o Filho Pródigo. Também 
com humor, algo característico da Cia, o texto fala sobre 
relacionamento familiar, homicídios, batalha espiritual, 
compaixão e amor ao próximo.

Atividades Semanais

Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica
11:00 - Ensaio do Min. de Dança
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
20:00 - Culto de Cura e Libertação

Quarta
19:00 - Futebol Masculino

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

Sexta
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 dos Adolescentes

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. 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
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"Porque o SENHOR é 
bom, e eterna a sua 
misericórdia; e a sua 

verdade dura de 
geração em 
geração." 

Salmos 100:5

Meditação

Olhando bem ao 
nosso redor, 
podemos ver 

inúmeras 
demonstrações da 
grande bondade do 
Senhor! Deus é bom 
e deu-nos vida! Deus 
é bom e tem cuidado 

de nós! Deu-nos 
família, saúde e o 

sustento diário! Deu-
nos Jesus Cristo, seu 

maior presente, e 
nEle, a nossa 

salvação! Quando 
andávamos 

desgarrados pelos 
desertos, em 

caminhos solitários, 
famintos e sedentos, 
clamamos ao Senhor 
e ele nos livrou das 
nossas angústias.

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

Contatos
 (82)3342.2881

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

11 AGOSTO

Informações pág. 03

Agende Gabinete

(82) 3342.2881

(82) 8112.5692

12 AGOSTO

FUTEBOL ANUAL
organizado pelo Ministério de Esportes

18 AGOSTO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

Visitantes

QUI
02/08

DOM (N)
05/08

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: ANGÉLICA (8845-0359)

KATIANE

DANIELLA

ISAAC

GILVAN

NALDA

-

-

-

CULTO JOVEM (CINE JOVEM)
com o tema Para Salvar Uma Vida

DOM (M)
05/08

-

-

ANT. ANDRADE

-

-

-

-

-

PR. HARRY TENÓRIO

ESTELA

ANTONIEL

ULISSES / ELIANE

MADSON/CAYENNE/A.ELI

MARCELO

ISAAC / ULISSES

MÁRCIO E VAL

SANTA CEIA
culto da família com santa ceia, às 18h

DICA DA SEMANA
DVD: A CASA CAIU - CIA DE ARTES JEOVÁ NISSI

TER
31/07

R. BOTELHO

-

BONIFÁCIO

LÉO

CIDA

-

-

-



A PAZ COMO GUIA
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

(Mateus 26.38) - “Então lhes disse: A minha alma está cheia de 
tristeza até a morte; ficai aqui, e velai comigo”.

Hoje uma amiga me procurou um tanto confusa para dizer que queria uma 
palavra de Deus para uma decisão que deveria tomar na sua vida.  Ela 
sabia a decisão a ser tomada, mas não sentia paz nela. Somos filhos de 
uma geração que TEM USADO A PAZ COMO GUIA. Isto que é um erro que 
tem induzido muitos a caírem em um precipício. Casamentos errados 
porque sentiu paz, compras erradas porque sentiu paz, pedidos de 
demissão equivocados porque sentiu paz, rejeitou a chamada porque 
sentiu paz. É importante afirmarmos que este valor vem do misticismo, 
não do cristianismo. Por isto o inimigo tem feito festa com decisões 
firmadas neste princípio.

Para confrontar esta linha de raciocínio, irei usar o exemplo de algumas 
pessoas que foram chamados por Deus para grandes missões na terra. 
Você acha que quando Deus mandou Noé construir a arca porque o mundo 
seria visitado por um dilúvio ele sentia paz nisto? A cada tábua que 
colocava alguém passava chamando-o de maluco, por crer em algo que 
jamais haviam visto acontecer na terra. As pressões eram muitas, a proa 
da arca era o púlpito onde o muitas vezes inflamado pelo Espírito de Deus 
pregava uma mensagem de arrependimento à humanidade daquela época 
sem jamais ver uma só conversão. Que paz há em pregar e não colher 
frutos? A cada taboa que colocava naquele primitivo transatlântico era um 
prenúncio de que o tempo estava chegando. Quando a última taboa foi 
pregada, a chuva caiu. No lugar de paz, Noé deve ter sentido uma terrível 
angústia no coração.

Abraão tinha sua vida muito bem organizada na terra de seus pais. Filho 
obediente, servo temente, o patriarca ouviu a voz de Deus mandando-o 
deixar tudo e seguir por um caminho que na jornada ele o mostraria. Teria 
que deixar pai, mãe, bens e partir para construir uma nação que Deus 
queria formar. Não havia um acerto de estabilidade, de recompensa pelo 
ato, nem mesmo a promessa de proteção. Que paz há nisto? Abraão 
atendeu prontamente o chamado de Deus, mas tenho convicção que não 
foi sem dores, sofrimentos, angústias e dúvidas no coração. Movido pela fé 
e pela obediência ele seguiu, e por isto hoje é reconhecido como o pai da fé.

O que você acha que Moisés sentiu quando Deus mandou-o de volta ao 
Egito? Ele resistiu firmemente, lembrando ao Senhor a razão que o fez sair 
corrido do Egito. Deus, disse Moisés, existe uma ordem de prisão contra 
mim no Egito, se eu voltar Faraó me mata. Depois de uma angustiante 
resistência, Deus o convenceu a partir dando-lhe a garantia que seria 
sempre com ele nesta missão. Não foi movido pela paz que ele resolveu 
atender o chamado divino, ele saiu confuso, inseguro, angustiado. Moisés 
estava encurralado por Deus que mostrou sinais grandiosos na hora do 
chamado.  Ele foi porque não encontrou alternativas de dar um não para 
Deus.

Quando Deus chamou Gideão para libertar Israel do domínio midianita, 
disse: “Eu sou o menor da casa dos meus pais, e a tradição diz que você usa 
sempre o mais velho e não o menor”. Assustado com o que Deus estava 
mandando executar, pensando ser um caminho certo para a morte, ele 
transfere logo aquela responsabilidade ao seu irmão. É verdade que 
terminou atendendo o chamado, Deus fez grandes sinais através dele, mas 
não foi movido pela paz que aceitou executar a missão.

Por fim, temos o caso de Jesus. Ele próprio pediu a companhia dos 
discípulos na última hora antes de ir a cruz. Já pensou se dissesse: “Não 
sinto paz na decisão de morrer crucificado, portanto não vou?” Quem 
sentiria paz em tais circunstâncias? Ele esteve imerso em uma angústia e 
uma pressão emocional tão grande que suou gotas de sangue. Então, não 
decida porque sente paz, pois uma característica comum aos que decidem 
fazer a vontade de Deus é a de que não há paz nenhuma nisto. O 
adversário nesta hora tenta nos frear, confundir, lançando pressões, 
dúvidas, angústia, incerteza e uma forte vontade de desistir. 

FIM!

CULTO DE CURA E LIBERTAÇÃO

Continuamos convidando os irmãos a 
participarem dos cultos de cura e libertação à 
noite aqui na Gênesis, pois Deus já começou 
a fazer grandes coisas. Se você quer 
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!

CULTOS DE CURA E LIBERTAÇÃO
TODA TERÇA  |  20H  |  NA GÊNESIS

TESTEMUNHO

Sábado (14/07) levamos Ingrid 
(nossa filha) para pediatria com 
febre de 39° graus. Ela estava 
tomando medicamento e a febre 
não baixava. A pediatra pediu para 
comprar um antibiótico informando 
que a febre só iria baixar depois que 
ela tomasse esse remédio. Fomos 
para casa e ela ficou brincando 
conosco, foi quando ela começou a 
se torcer e ficar roxa e sem fôlego. 
Ingrid teve uma convulsão febril!

Ela estava sem respirar; comecei então a fazer respiração boca  
a boca durante uns 5 minutos. Nossa filha estava morrendo, se 
torcendo e ficando dura. Quando recebeu ar nos pulmões foi 
forte lutou comigo, não me soltava comecei a me desesperar 
mas Deus estava no controle de tudo. Enquanto lutava para 
salvar minha filha o Senhor estava acampando os anjos ao 
nosso redor. Kelly gritou “Deus, não leva minha menina”, foi 
quando chegou na minha porta uma técnica de enfermagem e 
fez o primeiros socorros. Levamos para urgência e lá colocaram 
ela no oxigênio.

Hoje ela está bem, tomando medicações e sendo acompanhada 
pela pediatra dela. Deus e fiel!

Há momentos em que nos sentimos incapazes diante de algum 
problema grande. É nesse momento que nos voltamos para 
Deus em sinceridade de coração, oramos clamamos e ele nos 
ouve e intervém em nossa causa. Quando Jesus entra muda 
toda a nossa perspectiva. Ele nos dá razão para esperança , 
fortalece a nossa fé, nos abre caminho novo para que possamos 
por ele trilhar em segurança. Jesus nos dá a vitória quando 
entregamos a causa em suas mãos. Foi o que ocorreu com a 
filha de Jairo (MARCOS 5:22-43). Assim Deus estava com a 
minha.

Deus abençoe a todos.

Wilson Júnior e Kelly 

29.Jul : Geovanny José Silva dos Santos

29.Jul : Isabela Vitória Ribeiro de Almeida

30.Jul : Thiago Barros Florencio

31.Jul : Ana Paula Santana da Silva

02.Ago : Maria Nireide Silva Lima

02.Ago : Victor Rafael Acioli Azevedo

02.Ago : Janisete Silva Vieira Bento

03.Ago : Emanuelle Machado Santos Lopes

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

 9135-6371

 8821-1004

 8842-2512

 

 9132-7214

 8803-6645

 8831-5726

 8892-6091

SOBRE A SANTA CEIA...

Ela foi instituída por Jesus na noite em que Ele foi traído. Essa 
noite era o dia da páscoa judaica (LEIA Lc 22.19-20). A Santa 
Ceia for ordenada por Jesus para que acontecesse por toda a 
posteridade como uma lembrança viva de Sua morte e sacrifício 
na cruz pelos nossos pecados. Por isso, até hoje a realizamos 
como um memorial. Além de ser um memorial, a Ceia é um 
momento de comunhão da igreja e fortalecimento espiritual de 
cada membro do corpo de Cristo. Um momento único e especial.

A Santa Ceia não deve ser tomada de qualquer forma. A Bíblia 
nos orienta a examinarmos o nosso coração antes de participar. 
E é nesse exame que nos colocamos diante de Deus, 
reconhecendo o valor de Cristo e Sua obra, bem como, avaliando 
nossa vida, confessando pecados e tomando decisões de 
mudanças. Assim ficamos prontos para participar.

Desta forma convidamos você a participar do nosso culto de 
Santa Ceia que ocorrerá no dia 12 de agosto, às 18h aqui na 
Gênesis.
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