
Dean Cain (Lois e Clark: As novas 
Aventuras do Superman) é Randy 
Simpkins, um marido e pai dividido 
entre as obrigações do trabalho e o 
compromisso com a família. Quando 
sua esposa o pede para tomar conta 
de Joe, seu filho de dois anos, Randy 
se distrai com o trabalho e Joe 
desaparece. Tomado pela culpa, 
Randy se une a Christal e à centenas 
de pessoas de sua comunidade e 
igreja em uma busca desesperada por 
seu filho desaparecido. 
O casamento estremecido de Randy e 
Christal agora enfrentará o desafio definitivo - a possível perda 
de seu filho. DE VOLTA PARA CASA é a história de Randy e de 
sua poderosa jornada espiritual para reencontrar o amor, a fé e 
um entendimento Bíblico daquilo que deve ser prioridade na 
vida de qualquer homem - sua família. 

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

82-8873.2541/9604.9132

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

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

Maceió, 02 de setembro de 2012 - Nº248

Ano V

informativo semanal

"Por isso, quem crê no 
Filho tem a vida 

eterna; o que, todavia, 
se mantém rebelde 

contra o Filho não verá 
a vida, mas sobre ele 
permanece a ira de 
Deus." João 3:36

Meditação

Muitas pessoas 

acreditam na bondade 

de Deus, mas não na 

severidade. Acreditam 

na vida eterna, mas 

não no castigo eterno. 

Deus sempre odeia o 

pecado, sempre 

detesta a iniquidade, 

e a ira d’Ele sempre 

permanece sobre os 

rebeldes. A ira de 

Deus não vai e vem 

por capricho divino, 

mas é a conseqüência 

da nossa 

desobediência. 

Qualquer conceito do 

amor que exclui o 

castigo e a justiça 

apresenta uma 

doutrina pervertida 

sobre Deus.

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

09 SETEMBRO

Informações pág. 03

Agende Gabinete

(82) 3342.2881

(82) 8112.5692

23 SETEMBRO

CULTO DE SANTA CEIA
na Gênesis às 18h

23 SETEMBRO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

Visitantes

QUI
06/09

DOM (N)
09/09

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: ELENI (8706-7154)

GILVAN

M. JOSÉ

MARCELO

NATALÍCIO

LANA

-

-

-

CULTO DE MISSÕES
na Gênesis às 18h

DOM (M)
09/09

-

-

ELIANE

-

-

-

-

-

PR. JESSÉ

GELZA

JANE

ANDRÉ ELI / EDUARDO

NIREIDE / OSMARI / CIDA

NATALÍCIO

ULISSES / LÉO

JOÃO E DIANA

BATE-PAPO COM LÍDERES
na Gênesis, das 08h às 09h

DICA DA SEMANA
DVD (FILME): DE VOLTA PARA CASA

TER
04/09

R. BOTELHO

-

R. BARBOSA

LÉO

CIDA

-

-

-



GRUPO DE RELACIONAMENTO

Você que é jovem e sente que tem um 
chamado para servir na obra e não sabe 
onde é melhor ou tem alguma dificuldade 
para descobrir qual a melhor área para 
servir então esta é a sua chance para se 
descobrir. As reuniões acontecem sempre 
aos sábados aqui na igreja, às 18h e você 
p o d e  c h a m a r  s e u s  a m i g o s  p a r a 
participarem. 

AOS SÁBADOS
18H   |   NA GÊNESIS

Informações: Thayse Mary (8864-4327)

EFATÁ!
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

 “Algumas pessoas trouxeram um homem que era 
surdo e mudo para que Jesus impusesse suas mãos 

sobre ele. Jesus o tirou do meio da multidão e pôs os 
dedos nos ouvidos dele. Em seguida cuspiu e colocou 

um pouco de saliva na língua do homem. Depois olhou 
para o céu, deu um suspiro profundo e disse: Efatá 

(Que quer dizer ABRA-SE). E naquele mesmo 
momento os ouvidos do homem se abriram e sua 

língua soltou-se.” (Mc 7.31-35)

Não é propriamente na cura que estou interessado hoje. O 
milagre atrai tanta atenção para si que deixamos de enxergar 
outras coisas em paralelo ao milagre ocorrido. Vamos enxergar 
algumas delas aqui.

A bênção e a maldição muitas vezes ocorrem por influência de 
um convívio. Não são poucas pessoas que se complicaram com 
más influências de colegas de trabalho sobre ele. Outro dia, um 
amigo conversava sobre a vida, suas experiências em uma 
mesa de um restaurante de hotel. No meio da conversa, como 
do nada, parou o que estava falando e disse mudando 
repentinamente de assunto: “Meu casamento vai mal. Tenho 
sido próspero no emprego, tenho alcançado o sucesso 
profissional que sempre desejei, mas nada adianta porque em 
casa estou indo muito mal”. Sua interessante constatação 
produziu uma curiosidade, e me gerou uma dúvida: “Você 
consegue identificar onde ele começou a descarrilhar?” 
Parando um pouco para refletir na pergunta, suspirou e disse: 
“Sim, foi um colega de trabalho. Ele era meu diretor, eu ansiava 
subir na vida e por isto queria acompanha-lo em tudo. Queria 
conquistar sua confiança. Com ele aprendi a me prostituir e 
isto foi arruinando meu casamento”. A constatação cruel era a 
de que este moço amou mais seu emprego e as oportunidades 
profissionais do que sua família. Seus interesses e a má 
influência do seu diretor os levaram ao precipício. 

Aqui foi os amigos que trouxeram o surdo mudo até Jesus, o 
que sugere a importância da escolha dos amigos. Uns levam 
para o mal, outros para o bem. O rapaz surdo mudo foi tirado 
do meio da multidão. Às vezes para recebermos o milagre 
desejado é necessário sair do meio da multidão. No meio dela 
há muito barulho, existem muitas vozes conflitantes, cada 
uma que sugira o caminho que acha que deve ser percorrido. A 
maioria das sugestões da multidão não resolvem nada. Os 
maiores milagres de Deus ocorrem quando somos tirados por 
Ele do meio da multidão. É no calor de uma oração ou na 
travessia de um período tão difícil na vida que nos sentimos 
isolados, sozinhos, sem ninguém que possa fazer algo por nós 
que sele se aproxima. É nestas horas que realizam seus 
milagres. Portanto, não se sinta intimidado ou infeliz quando 
estiver em algum momento na vida se sentindo sozinho. Você 
dever ter sido tirado por Ele do meio da multidão para receber o 
milagre.

continuação >>

FIM!

02.Set : Gibson Claudino da Silva

03.Set : Rosileide F. da Silva

04.Set : Luiz Carlos Pimentel dos Santos

04.Set : Veruska Azevedo Portela

05.Set : Marcos Vinícius Azevedo Figueiredo

05.Set : Iolanda do Nascimento Silva

06.Set : Ana Paula da Silva Santos

07.Set : Renato Silvano da Silva

07.Set : Sulamita Gonçalves Pimentel

08.Set : Rosária de Fátima Pino da Silva

08.Set : Leone Pinheiro Soares

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

 9302-9644

 8801-5741

 3374-5316

 8801-7717

 3325-8782

 8896-4080

 9335-0769

 9147-7746

 8864-5316

 8828-2863

 8122-3444

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  insc r i ção.  O  tema 
escolhido para este encontro 
será:

ONDE ESTÁ O DEUS DE 
ELIAS? ONDE ESTÃO OS 

ELIAS DE DEUS?

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!

continuação...

Por ultimo, um fato curioso. Mesmo que Jesus tivesse curado o 
rapaz, naturalmente levaria um tempo para aprender a falar. É 
natural que seja assim. Uma criança leva um ano para balbuciar 
as primeiras palavras; um estudante de línguas leva uns três 
para falar com alguma segurança. O rapaz falou perfeitamente 
na hora. Não precisou do tempo normal do aprendizado. O que 
isto quer dizer? Que com Jesus podemos recuperar tempos 
perdidos. Aquele rapaz já havia passado tempo demais sem 
ouvir e falar, agora estava na hora de Jesus proporcionar um 
aprendizado instantâneo para que recuperasse o tempo 
perdido. Efatá! A cura foi linda, mas o aprendizado instantâneo 
mais lindo ainda.

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. Venha 
participar conosco. Aguardamos você!

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