
Atividades Semanais

Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica
17:00 - Intercessão
17:30 - Adoração Alternativa
18:00 - Culto da Família

Segunda
19:30 - Futebol Masculino-Membros
20:00 - Ensaio do Coral

Terça
19:00 - Futebol Masculino
19:00 - Curso de Teologia

Quarta
19:00 - Intercessão
20:00 - Culto de Cura e Libertação

Quinta
19:00 - Futebol Masculino

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)

15:30 - Ensaio do Min. de Dança
17:00 - Ensaio dos Adolescentes
19:00 - Voleibol

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. Jessé Pimentel
pastorjesse@ibgenesis.com.br

82-8873.2541/9604.9132

Pr. Plínio Silva
82-9984.6579

pastorplinio@ibgenesis.com.br

Pr. Guilherme Cerqueira
82-9973.1510 

pastorguilherme@ibgenesis.com.br

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, 12 de maio de 2013 - Nº276

informativo semanal

"Porque o reino de 
Deus não é 
comida nem 
bebida, mas 

justiça, e paz, e 
alegria no Espírito 

Santo." 
Romanos 14:17

Meditação

Aqui o apóstolo 
Paulo traz um 
ensinamento 

acerca do reino de 
Deus, que na 

verdade é uma 
lembrança para 

todos nós 
depositarmos 

nossas principais 
expectativas não 
somente nesta 

vida, mas no reino 
de Deus, onde a 

justiça, a paz, e a 
alegria duram 
eternamente.

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

24 MAIO

Agende Gabinete

(82) 3342.2881

(82) 8112.5692

26 MAIO

REUNIÃO MINISTERIAL
às 19h na Gênesis

31 MAIO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

DOM (N)
19/05

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Semana: HÉLIO (8851-1252)

RETIRO PARA LÍDERES DE GP + GOL
de 31 de maio a 02 de junho

DOM (M)
19/05

-

-

MÁRCIO

-

-

-

-

PR. JESSÉ

CAYENNE

MADSON

JORGE VALDO / ELZA / ESTELA

RANILDO / OSMARI

MARCOS

CARLOS ANDRÉ / ULISSES

CULTO DE MISSÕES
às 18h na Gênesis

QUA
15/05

Estamos construindo um sonho que 
nasceu no coração de Deus

Veja como contribuir na página 06.

ROSÂNGELA BOT.

IZABELLI

ROSÂNGELA BAR.

NATALÍCIO

LANA

-

-

Informações - pág. 04



EU TE AMO CALADO
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

12.Mai : Valdilene Rodrigues da Silva

12.Mai : Alexandre Gomes de Andrade

14.Mai : Laudecina Ferreira de F. Assunção

17.Mai : Jarbas Lourenço Souza Santos

18.Mai : Eliane da Silva Lima

18.Mai : Diego Pereira Santos

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

 8851-7150

 8867-8992

 9114-0894

 9306-0138

 8709-1219

 8836-9962

“E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: 
Nada respondes? Vê quantas coisas 

testificam contra ti. Mas Jesus nada mais 
respondeu, de maneira que Pilatos se 

maravilhava” (Marcos 15.4-5)

Muitas vezes falamos quando deveríamos silenciar, calamos 
quando deveríamos falar. A falta de domínio sobre a língua tem 
trazido muitos prejuízos ao homem. Sendo assim, quando 
devo falar e quando devo ficar calado? Saber reservar a fala ou 
o silêncio para as horas corretas pode parecer difícil, mas não 
é. Quem anda na direção do Espírito de Deus, quem tem 
revelação vai saber muito bem o tempo de falar e o de ficar 
calado. 

Jesus sabia que qualquer fala ali era puro desperdício de 
tempo. Ele conhecia as circunstâncias que envolviam seu 
julgamento. Estava sendo julgado por crimes que jamais 
cometeu, seria condenado à morte de cruz, porque estava indo 
ao calvário no lugar do pecador. As consequências dos pecados 
de toda humanidade estaria sobre seus ombros. Conhecer as 
circunstâncias que nos envolvem pode nos ajudar a falar ou 
simplesmente silenciar na hora certa.

Jesus tinha um controle incrível sobre o que falava e, se quer 
saber onde mais o inimigo tentou derrotá-lo, certamente foi 
através do que falava. Satanás parecia determinado a pegá-lo 
em contradição através da palavra, uma região onde quase 
todos falham. Se quisermos construir uma vida vitoriosa 
temos que prestar atenção aqui: uma palavra dita quando não 
podia ser colocada, ou um silêncio quando deveríamos ter 
falado, e tudo pode ser posto a perder. Durante todo o 
ministério de Jesus todos se encantaram com suas falas, 
realmente ele era demais aqui. Porém, Pilatos estava 
encantado com o seu silêncio, porque isto demonstrava 
conhecimento e autocontrole emocional, região onde Jesus 
também foi demais.

Quanto vale um silêncio? Vale uma vida, vale muitas vidas. 
Quando Jesus silenciou diante das acusações de Pilatos, 
quando renunciou sua defesa, quando em nosso lugar resolveu 
assumir a culpa mesmo sendo inculpável, Ele estava dizendo a 
cada um de nós: TE AMO CALADO. E sabe, esta é a 
manifestação de amor mais intensa, aquela que se manifesta 
através da ação e não de uma palavra. Palavras o vento leva e o 
que foi materializado em ação fica para sempre. E olha o que 
fez, renunciando sua defesa Ele se resignou a ser condenado à 
morte na cruz. O grande poeta Lulu Santos, na melodia 
belíssima de Certas Coisas, disse: “Eu te amo calado, como se 
houve uma sinfonia de silêncio e luz...”. Era isto que Ele estava 
construindo diante de Pilatos, uma sinfonia de silêncio e luz. 
Luz que iluminaria a vida de todos os pecadores, nos 

SEJA UM PROFESSOR DO KIDS!

O ministério infantil informa 
que precisa de voluntários e 
professores em caráter de 
urgência para todas as faixas 
etárias. No Gênesis Kids as 
crianças são ensinadas por 
pessoas que tem amor para 
d a r  e  c h a m a d o  p a r a 
transmitir ensinamentos 
bíblicos a estas crianças, pois 
cremos que elas são a igreja do amanhã. Por isso, se você tem 
chamado entre em contato com a irmã Rosângela e saiba o que é 
preciso para ser um professor.

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

Informamos aos amados irmãos que desejam apresentar seus 
filhos que é necessário entrar em contato com o Pb. Bráz ou Pb. 
Dilson para fazer o agendamento e passar as informações para a 
confecção do certificado de apresentação. Aproveitamos para 
lembrar que as apresentações ocorrem sempre no terceiro 
Domingo do mês. Sendo assim, a próxima apresentação será no 
dia 19 de maio de 2013, próximo domingo.

Pb. Bráz » 9675.0706
brazmaceio@yahoo.com.br

Pb. Dilson » 8851.5525
dilsondbs@gmail.com

CURA E LIBERTAÇÃO

O ministério de mulheres da CIBISA está 
promovendo um culto de Cura e 
Libertação para as mulheres. O culto terá 
a participação da Missionária Gildete Rios 
da Assembleia de Deus e será realizado no 
dia 22 de Junho, às 14 horas no Maceió 
Mar Hotel. Após o culto haverá um coffee 
break e por isso está sendo cobrado o 
valor de R$ 10,00 por pessoa. Os 
ingressos estão sendo vendidos pela 
nossa irmã Maria José, com quem também poderão serem 
obtidas maiores informações.

CORAL GÊNESIS

Se você tem o chamado para ser um 
adorador através da música, o grupo coral da 
Igreja Batista Gênesis espera por você. 
Venha e faça o teste vocal.

Procure o irmão 
Wagner (8827-0069)

ACAMPADENTRO NO SITE

Já estão disponíveis no nosso site as 
fotos do último Acampadentro 
Jovem realizado na Gênesis no dia 
2 0  d e  a b r i l .  A c e s s e  h o j e 
www.ibgenesis.com.br e confira 
os melhores momentos.

CULTO DE MISSÕES

Missões é a ação da Igreja para cumprir o propósito de 
compartilhar com mais pessoas o grande amor de Jesus Cristo, 
proclamando o Evangelho e contextualizando sua mensagem 
através da evangelização. Existem milhões de pessoas que não 
estão seguindo a Cristo e temos essa responsabilidade de 
sairmos e levarmos a mensagem da salvação deixada por 
Jesus. Essa mensagem de alegria precisa ser espalhada a todas 
as pessoas que dela ainda não tem conhecimento e vivem sem 
esperança, para que possam ser incluídas no povo de Deus.

CULTO DE MISSÕES  |  26.MAI  |  18H  |  NA GÊNESIS

permitindo achar na cruz o caminho da nossa salvação. Silêncio 
que calaria a voz acusadora de Satanás para sempre, pois a 
sentença de condenação que havia sido lançada sobre nós já foi 
retirada silenciosamente por Cristo na cruz. Foi lá que, com seu 
maravilhoso gesto de amor ele me disse: “EU TE AMO CALADO”.

- FIM -


