
Em um futuro não muito distante, 30 anos após o 
término da última guerra. Eli (Denzel Washington) é 
um homem solitário, que percorre a América do 
Norte devastada. Ele apenas deseja paz, mas ao ser 
desafiado não foge à luta. Seu principal objetivo é 
proteger a esperança da humanidade, a qual guarda 
consigo há 30 anos o único exemplar da Bíblia, 
sendo que para tanto faz o que for preciso para 
sobreviver. O único que compreende seu intento é 
Carnegie (Gary Oldman), o autoproclamado déspota 
de uma cidade repleta de ladrões. Ao mesmo tempo 
Solara (Mila Kunis), a filha da companheira de Carnegie (Jennifer 
Beals), fica fascinada com Eli pela possibilidade de que ele lhe mostre o 
que há além dos domínios que conhece. Só que Carnegie está disposto a 
impedir sua cruzada, para recuperar Solara e também conseguir o 
valioso objeto que Eli protege.
--

Lançamento: 2010 (EUA)
Direção: Albert Hughes, Allen Hughes 
Atores: Denzel Washington, Gary Oldman, Mila Kunis, Ray 
Stevenson.
Duração: 118 min
Gênero: Ficção Científica

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.
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Pr. Plínio Silva
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Pr. Jessé Pimentel
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82-8873.2541/9604.9132

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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"Em tudo somos 
atribulados, porém não 

angustiados; 
perplexos, porém não 

desanimados." 
2 Coríntios 4:8

Meditação

Que tremendo esse 
versículo, Paulo 
estava sendo 

acusado, perseguido, 
foi preso e mesmo 

assim não 
desanimou. Às vezes 
questionamos Deus, 

porque estamos 
desanimados, 
enfrentamos 

algumas lutas e 
humilhações, mas 

devemos ficar firme 
na certeza que tudo 
vai passar. Muitas 

vezes não 
agradecemos, só 

vemos as 
dificuldades, mas 
devemos parar e 

pensar que tudo tem 
seu propósito e tudo 
contribui para nosso 

crescimento. 

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

31 AGOSTO
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Agende Gabinete

(82) 3342.2881

(82) 8112.5692

01 SETEMBRO

VIGÍLIA
na sala

02 SETEMBRO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

Visitantes

QUI
30/08

DOM (N)
02/09

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: ANDRÉ ELI (9936-2233)

LUCIENE

CIDA

ROSÁRIA

C.ANDRÉ

ANGÉLICA

-

-

-

CULTO TEMÁTICO
organizado pelo Ministério de ARTES

DOM (M)
02/09

-

-

ELZA

-

-

-

-

-

PB. BRÁZ

CAYENNE

ELIANE

ISAAC/KATIANE

FABIANO/FABIANA/MIRLANE

EDUARDO

MADSON/ARLEY

PAULINHO E DÉA

GOL 05
encontro de líderes de Grupos Pequenos

DICA DA SEMANA
DVD (FILME): O LIVRO DE ELI (THE BOOK OF ELI)

TER
21/08

R. BOTELHO

-

BONIFÁCIO

EDILENE

OSMARI

-

-

-



EU CONVIVO COM UMA PESSOA DIFÍCIL
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

Como sacerdote no acompanhamento de vidas tenho ouvido de muitas 
pessoas esta frase: “Eu convivo com uma pessoa muito difícil”. Sei que 
na mais absoluta maioria os que reclamam o fazem com muita legitimidade 
e verdade, e algumas histórias de convívio com pessoas assim são tão 
sofridas que ouvindo narrativas deste tipo agente sofre um pouco junto 
também.

Acabe era o tipo de marido que tinha toda razão em reclamar que casou com 
uma mulher muito difícil. Ele foi um rei politicamente forte e muito 
poderoso, mas resolveu por causa de uma aliança feita com a Fenícia tomar 
a filha do rei desta nação em casamento. De temperamento dominador, de 
práticas religiosas estranhas as de Israel, ao casar com o rei, trouxe para 
Israel a adoração do deus Fenício Baal.

Até aqui já temos duas razões para averiguar a legitimidade dos reclamos 
deste rei. Primeiro ele não confiou em Deus. Ao casar com Jezabel, estava 
desejando apoio e proteção política. Esta se tornou uma prática comum dos 
reis em sua época, porém é desastroso para o crente seguir o modelo do 
mundo em suas escolhas. Piora quando o assunto é casamento, que é a 
escolha emocional mais importante que um homem faz na vida. Já aqui, 
vemos que ele poderia até ter legitimidade em reclamar que sua esposa era 
difícil, mas não tinha razão. Razão tem quem faz tudo da forma correta. Na 
verdade, Acabe estava apenas colhendo os frutos do que plantou. Em 
segundo lugar, ele era espiritualmente fraco, e por isto preferia atender 
todos os caprichos da sua esposa para evitar problemas com ela e com o seu 
pai, a enfrentá-la firmemente mostrando princípios morais e religiosos 
corretos do seu Deus. A segunda é que o povo de Deus sempre teve ordem 
expressa para não casar com mulheres de outros povos, com outros 
costumes, que serviam a outros deuses. Quando Deus instituiu esta ordem, 
estava justamente desejando nos livrar de angústias e dores. Na verdade a 
ordem divina é uma blindagem contra problemas, quando agente quebra 
esta blindagem vai mesmo atrair pessoas problemáticas a nós. 

Aos trancos e barrancos, cedendo aqui e caindo ali Acabe foi levando o seu 
casamento com Jezabel adiante, até que uma hora as intervenções dela 
iriam provocar o coração de Deus.  Acabe desejou ser dono da vinha de 
Nabote. Puro capricho de um rei dengoso. A rainha ficou indignada, não 
estava acostumada a receber não como resposta, e quando viu o rei 
indignado e desgostoso a ponto de não desejar se alimentar por conta disto 
(1 Rs 21.1-4), planejou a morte de Nabote e seus filhos (1 Rs 21.7; 2 Rs 
9.26).  Nabote foi morto acusado pela rainha por crimes que jamais 
cometeu, Deus mandou Elias avisá-los de que a história de uma família 
problemática se acabaria ali, eles colheriam a morte que semearam (1 Rs 
21.17-24). Era mesmo a hora de uma intervenção divina. 

Você bem que poderia está gritando agora para mim: “Ei me escute! O meu 
caso é diferente, não fiz nada errado, não fui fraca e tenho uma pessoa 
muito problemática do meu lado”. Posso garantir que a razão para isto 
acontecer está motivada nas escolhas que fizemos. Escolhemos  motivados 
pela necessidade, decidimos pela oferta, fomos atraídos pelos olhos, pela 
carência e não dirigidos por Deus. Ele não tem prazer no sofrimento dos seus 
filhos. Certo, poderia fizer você, “mas e agora o que faço?” Bem, o meu 
primeiro conselho é que ore ao Senhor. Pau que nasce torto quando agente 
entrega seus destinos em oração a Deus não morre torto. O segundo 
conselho é que aproveite para exercitar tolerância, paciência, humildade, 
virtudes de caráter tão nobres que atrairão Deus até você. 

Não sei você, mas eu estou convencido de que o espinho na carne na vida de 
Paulo deveria ser o convívio muito próximo com uma pessoa muito 
trabalhosa. Considerando que era esta a causa, ele orou três vezes e Deus 
não eliminou aquele espinho da sua vida. Como alternativa derramou sobre 
ele uma porção generosa da sua graça, até porque o convívio com pessoas 
difíceis e problemáticas nos torna muito melhores. Enquanto Deus não 
muda o trabalhoso, tire a visão dele e coloque na graça divina. Este é o 
melhor remédio para esta hora. 

FIM!

26.Ago : Samara Avner de Moraes

27.Ago : Maria de Fátima da Silva Ferreira

30.Ago : Uilsa Pinto Gonçalves de Lima

30.Ago : Maria Cristina Calixto Barboza

30.Ago : Mariana Camilo da Silva

31.Ago : Benikeyson Cezar da Silva

31.Ago : Henrique Cezar da Silva

01.Set : Luciene Lima de Santana

01.Set : Matheus Inácio da Silva

02.Set : Gibson Claudino da Silva

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

 8851-6167

 8816-4375

 9112-1329

 8893-5694

 9138-0179

 9371-3991

 9116-5228

 8865-6690

 3034-2666

 9302-9644

ENCONTRO DE HOMENS

Está se aproximando o próximo 
Encontro de Homens organizado 
pelo Pb. Bráz. Se você é homem e 
deseja participar não deixe de 
procurar o Bráz para fazer sua 
inscrição. O tema escolhido para 
este encontro será Onde está o 
Deus de Elias? Onde estão os 
Elias de Deus?

REUNIÃO DE LÍDERES

De acordo com a informação repassada na última reunião de 
líderes, as reuniões de pastores e presbíteros da nossa 
convenção (CIBISA) acontecem sempre no último domingo de 
cada mês e para que não haja conflito com nossa agenda.
Sendo assim, a partir desse mês (a princípio), o Bate-papo com 
líderes mudou de data. Irá acontecer sempre no primeiro 
domingo de cada mês, ou seja, NÃO TEREMOS REUNIÃO NESSE 
FINAL DE SEMANA, ou seja, o próximo Bate-papo será dia 02 DE 
SETEMBRO. Até lá!

Gestão de Ministérios 

PICNIC DA GÊNESIS

Se você gosta de estar em contato com a natureza, descansar, 
se divertir, tomar banho de piscina então a Gênesis preparou 
para você este picnic maravilhoso AMANHÃ, 27 DE AGOSTO 
(feriado). Serão várias atividades para você aproveitar o 
feriado ao máximo, como: vôlei na piscina, corrida de saco, 
pula corda, futebol, caminhada ecológica e campeonato de tiro.
O melhor de tudo é que você não precisa pagar nada, basta 
apenas levar seu alimento e aproveitar. A volta está 
programada para às 17h.
Se você quer ir mas não tem transporte venha para a igreja às 
08h e junte-se a outros irmãos que sairão daqui. Se você 
prefere ir direto, "A FAZENDINHA" que fica no término da 
ladeira do Catolé, após o Batalhão Ambiental à direita (portão 
de madeira).

Maiores informações procure o Dilson, Paulo (8879-0391, 
9302-1685), Rosângela Santos, Eduardo ou André.

ENSAIO DA DANÇA - GÊNESIS KIDS

O departamento infantil informa aos 
pais que todas as terças-feiras, às 
20h, e aos domingos, às 09h, haverá 
ensaio da dança do Gênesis Kids aqui 
na igreja. As crianças devem procurar 
a Tia Alessandra para participar dos 
ensaios. 

Contamos com a presença dos 
pequeninos!


