
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, 08 de setembro de 2013 - Nº292

informativo semanal

"Sabeis estas 
coisas, meus 

amados irmãos. 
Todo homem, pois, 
seja pronto para 
ouvir, tardio para 

falar, tardio para se 
irar." 

Tiago 1:19

Meditação

Falar é muito simples 
e fácil, difícil mesmo 
é exercer a especial 
arte de ouvir. Muitos 
falam, e até demais! 

Não esperam que 
alguém termine de 
falar e respondem 
antes mesmo de 

ouvir a última frase. 
A ansiedade de 
muitos em falar 
demais e fora de 
hora, revela uma 

provável inquietude 
no íntimo, na alma. 
Portanto falar não é 
o problema; o que 
falar, como falar e 
quando falar; eis a 

questão.

Av. Durval de Góes Monteiro, 1500
Tabuleiro - CEP: 57061-000 - 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

14 SETEMBRO

Agende Gabinete

(82) 3342-2881

(82) 9627-0749

21 SETEMBRO

27 SETEMBRO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

DOM (N)
15/09

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Semana: NIREIDE (9692-0303)

REUNIÃO MINISTERIAL
com todos os líderes de ministério, de 19h às 23h

DOM (M)
15/09

-

-

ELZA

-

-

-

-

-

CIDA

ROSÁRIA

MÁRCIO/VAL/EDUARDO

ANDRÉ ELI/JARBAS

ALUÍSIO

ULISSES/GILVAN

QUA
11/09

Estamos construindo um sonho que 
nasceu no coração de Deus

Veja como contribuir na página 06.

ROSÂNGELA BOT.

CÉLIA

NALDA

MARCELO

IZAURA

-

-

ATIVIDADE EVANGELÍSTICA E CULTO JOVEM
Organização: Geração Atitude e Geração Ativa

NOITE KIDS - PAIS COM FILHOS
Organização: Gênesis Kids Informações - pág. 03



FOI POR VOCÊ
Dc. Genessi Marinho

08.Set : Leone Pinheiro Soares

08.Set : Rosária de Fátima Pino da Silva

09.Set : Edson José Cardim

09.Set : Leonardo Batista de Freitas

10.Set : José Antônio da Silva

10.Set : Daniela de Lima Freitas Domingos

11.Set : Marcos Antônio do N. Bento

12.Set : Carlos Alberto de Lima

12.Set : Fábio Roberto Soares Sandes

14.Set : Lucas Victor Albuquerque Dias

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

 8122-3444

 8828-2863

 8825-1343

 8804-4132

 9104-7714

 8849-3696

 8851-7866

 -

 9909-3611

 9949-2920

Texto Bíblico: Jo 20.30-31 (b) - “PARA QUE CRENDO, 
TENHAIS VIDA EM MEU NOME”.

Após trinta anos vivendo junto à sua comunidade e toda 
vizinhança, levando uma vida comum com sua família, 
ajudando seu pai no ofício de carpinteiro e sendo conhecido 
apenas como o filho de Maria e José, o ministério de Jesus 
ainda não tinha sido revelado ao povo por completo. Trinta 
anos se passaram e agora Jesus é apresentado por João 
Batista como o cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, 
o Messias de quem Davi falou nos salmos, o Cristo filho de Deus 
que salvaria o mundo anunciado pelo o profeta Isaías. Diante 
da inusitada notícia, as reações do povo são as mais diversas. 
A incredulidade do povo era tamanha, que chegaram a chamá-
lo de louco, blasfemador e impostor. Não o receberam como 
filho de Deus. 

Este era um grande desafio para Jesus, fazer com que as 
pessoas viessem a crer nele, na sua palavra, no seu poder e na 
sua missão de salvar a humanidade através do seu sacrifício na 
cruz do calvário por amor de nós (Rm 5.8). Seria necessária a 
intervenção do Pai para que a humanidade cresse que ele era o 
Filho prometido e agora enviado. Os milagres que Jesus 
realizou cumpriam parte deste propósito, mas em si, sozinhos 
não resolviam porque homens de Deus do passado também 
haviam feito grandes sinais, como por exemplo, Elias que fez 
cessar chuva, descer fogo do céu, ressuscitou o filho da viúva 
entre outros tantos milagres que fez. Moisés, Josué, Elizeu 
foram outros homens do passado que também haviam 
impactado sua geração com inúmeros milagres. Portando, se 
fossem medir a dimensão dos impactos causados apenas pelos 
milagres de Jesus, eles poderiam ser um indício, mas não era 
uma comprovação de que ele era o Messias enviado. Por isto 
mesmo, para muitos ele foi tido como um profeta, apenas um 
profeta; para outros diante dos seus espetaculares ensinos, 
apenas um grande mestre e por isto mesmo chamavam-no de 
Rabi.

Quando os líderes religiosos se inquietaram acerca de como ele 
liberava os pecados de um pecador, já que isto só poderia ser 
feito por Deus, ele usou seus milagres para produzir mais 
impacto e inquietação: Marcos 2.7-11 (RA) "Por que fala ele 
deste modo? Isto é blasfêmia! Quem pode perdoar 
pecados, senão um, que é Deus? Jesus disse-lhes: Que é 
mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus 
pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito, e anda? 
Ora, para que saibais que o Filho do homem tem sobre a 
terra autoridade para perdoar pecados - disse ao 
paralítico: Eu te mando: Levanta-te, toma o teu leito, e 
vai para a tua casa. E o paralítico tomando sua maca 
andou”.

Perdeu algum evento da nossa igreja? 
Acesse nossa central multimídia e confira as fotos:

ibgenesis.com.br/media-center

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 15 de setembro de 2013.

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

Pb. Dilson » 8851.5525
dilsondbs@gmail.com

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 Kids as crianças são ensinadas por 
pessoas que tem amor para dar e 
chamado para 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.

DOAR, UM ATO DE AMOR!

Mais do que amor, 
DOAR é um ato de 
c o m p a i x ã o  e 
so l idar iedade.  O 
A ç ã o  S o c i a l  l h e 
desafia a doar uma 
cesta básica que será 
enviado à Tapera e 
d i s t r i b u í d o  à s 
f a m í l i a s  n e c e s -
sitadas. É importante 
l embra r  que  em 
T a p e r a  e x i s t e 
carência de absolutamente todas as necessidades básicas e 
com a sua ajuda podemos fazer diferença naquele lugar. 
Deixe Deus lhe usar e doe um pouco daquilo que não vai lhe 
faltar: amor! Contamos com você e estamos abertos a receber 
sua doação. Procure a irmã Rosária e faça sua doação.

Se milagres não convenciam a humanidade de que ele era o filho 
de Deus, sua morte serviria de comprovação de que não passava 
de um embuste. Como ele dizia ser Deus e terminou sua vida de 
forma tão trágica, assassinado? Fez tanto por muitos, por que 
não fez nada por si próprio nesta hora? Fazia parte do plano de 
Deus permitir que ele fosse moído por nossas transgressões (Is 
53.3). Foi uma jogada de mestre de Deus. Ninguém poderia 
imaginar que ele fosse usar a vida do seu próprio filho em 
martírio para pagamento das ofensas e pecados que 
cometemos. Por isto a bíblia afirma que fomos comprados por 
“bom preço”. Que preço! Fantástico o resultado final da sua 
obra! Mas sabem quando foi mesmo que todos creram que ele 
era o Filho de Deus? Quando ao terceiro dia ressuscitou e 
começou a aparecer mais de 70 vezes aos seus discípulos e 
seguidores. Em sua ressurreição ele provou que era Deus, e nos 
deu promessa de um dia também seremos ressuscitados e 
levados por Ele à presença do pai.

- FIM -

NOITE KIDS - Pais & Filhos

Queridos pais, é com muita alegria que convidamos você e seu 
filho para participar conosco da nossa Noite Kids. Será uma noite 
cheia de surpresas e muita diversão. Não deixe de comparecer, 
sua presença é muito importante. Não esqueça que seu filho só 
entrará com sua companhia. Data: 21 de setembro, às 18:00hs 
no templo da Igreja Batista Gênesis.


