
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, 22 de setembro de 2013 - Nº294

informativo semanal

"Aquele que 
habita no 

esconderijo do 
Altíssimo, à 
sombra do 
Onipotente 

descansará." 
Salmos 91:1

Meditação

As tarefas e os 
problemas do dia-
a-dia sempre vão 
existir, mas aquele 

que obedece ao 
Senhor e anda 
segundo a Sua 
vontade, têm a 
promessa que 

obterá descanso, 
mesmo que esteja 

passando por 
dificuldades.

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

27 SETEMBRO

Agende Gabinete

(82) 3342-2881

(82) 9627-0749

27 SETEMBRO

04 a 06 OUTUBRO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

DOM (N)
29/09

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Semana: ELENI (8706-7154)

IX ECC
Encontro de Casais com Cristo

DOM (M)
29/09

-

-

LUCIENE

-

-

-

-

-

GELZA

ANDRÉ ELI

ROSÁRIA/LUCIENE/CÉLIA

ANTÔNIO ANDRADE/ELENI

MARCOS BENTO

JORGE VALDO/MADSON

QUA
25/09

Estamos construindo um sonho que 
nasceu no coração de Deus

Veja como contribuir na página 06.

ROSÂNGELA BOT.

EDILENE

BONIFÁCIO

GILVAN

NALDA

-

-

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

CASAMENTO MAURÍCIO E GISELE
Celebrante: Pr. Harry Tenório Informações - pág. 03



SER IGUAL A JESUS
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

22.Set : Dandgela Silveira da Silva

22.Set : Jessé Pimentel Lopes

23.Set : Braz Ferreira Lima Júnior

23.Set : Regileno Santos Silva

23.Set : Paloma Gonçalves de Melo

23.Set : Dilson Braga dos Santos

23.Set : Lucielma Farias Gomes Lima

24.Set : Antônio Vieira da Silva Júnior

25.Set : Aline Lino Batista

27.Set : Erivaldo Farias Gomes

28.Set : Brenda Jennifer Beatrice Lino da Silva

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

 9676-5590

 8872-2541

 9125-0340

 8867-1568

 3324-1758

 8851-5525

 8823-7319

 9382-0000

 8807-6244

 8823-7317

 8111-1159

“Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, 
andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, 

quando reparou no vento, ficou com medo e, 
começando a afundar, gritou: Senhor, Salva-me! 

Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou”. 
(Mt 14.29-31)

Estamos diante de uma das passagens mais interessantes de 
toda bíblia. Em tempo de tempestade, Jesus se aproxima do 
barco onde se encontram os discípulos apavorados. Quando 
Pedro viu que era o Mestre e que estava andando por sobre as 
ondas quis desfrutar da mesma experiência de Jesus, 
experimentar como era ser igual a ele. “Bom, conclui Pedro, se 
você pode andar por sobre as águas, eu também posso. Basta 
que mande”. Desejando dar a Pedro a oportunidade de 
desfrutar daquela experiência, ele disse: “Então venha!”.

Não sei se já aconteceu com você, mas algumas vezes no 
princípio da minha fé cristã, tomando um banho de mar, já 
tentei fazer esta experiência para ver se funcionava. Não 
funcionou, todas as vezes que coloque os pés na água afundei. 
É lógico que Deus não fica realizando milagres sem 
necessidade, apenas para saciar nossa curiosidade. Naquele 
dia havia uma necessidade, Jesus estava indo ao encontro dos 
discípulos para tirá-los de uma situação muito difícil, de uma 
tempestade que poderia fundar o barco. O texto não está ali 
por estar, Deus queria nos ensinar algumas coisas, esta é uma 
delas. Muitos pediram a Jesus para realizar um milagre para 
que “comprovassem que era o filho de Deus”, jamais fez um 
milagre sem motivação.

 

Que Jesus desejava que seus discípulos desfrutassem de 
experiências fortes, isto aqui está muito claro. Por isto, quando 
Pedro pede, ele consente na hora: “Venha!” João relata em seu 
evangelho que Jesus deixou uma promessa de que faríamos 
grandes sinais: (14.12) - “Em verdade, em verdade vos 
digo que aquele que crê em mim fará também as obras 
que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para 
junto do Pai”. Você tem desfrutado de experiências fortes 
com Deus? Porque este é outro ensino deste texto, o de que ser 
cristão não é apenas ser religioso, mas ser alguém parecido 
com Jesus, que realiza os sinais que ele realizou. 

Para ser igual a Jesus também há um precioso ensino que 
Pedro nos deixa: “não podemos reparar no vento, muito 
menos ficar com medo de tempestades”. Já percebeu 
como somos inclinados a ficar impactados e temerosos na hora 
que as tempestades nos atingem? Elas têm um poder 
alucinógeno de roubar a nossa segurança, de surrupiar a nossa 
confiança em Deus. Bem claro está porque muitas vezes 
afundamos em meio aos problemas. Eles são uma areia 
movediça que nos aprisionam e nos sugam nossa visão para 
longe da direção de Deus. Foi só reparar no vendo, e Pedro 

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 20 de outubro 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 
compaixão e solidariedade. O Ação 
Social lhe desafia a doar uma cesta 
básica que será enviado à Tapera e 
distribuído às famílias necessitadas. É 
importante lembrar que em Tapera 
existe 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.

começou a afundar. Pedro nos deixa outro precioso ensino aqui, 
mesmo quando fé falha, quando nossas ações comprometem a 
excelência da experiência que desfrutávamos, quando 
começamos a afundar, ainda podemos clamar: “Salva-me!” 
Quando gritou pedindo socorro, imediatamente Jesus lhe 
estendeu a mão e o salvou. 

- FIM -

IX ECC

Em outubro (de 04 a 06) estaremos realizando o IX ECC 
(Encontro de Casais com Cristo) da Igreja Batista Gênesis. 

O ECC é um serviço da Igreja, em favor da evangelização das 
famílias. Procura construir o Reino de Deus, aqui e agora, a 
partir da família, mostrando pistas para que os casais se 
reencontrem com eles mesmos, com os filhos, com a 
comunidade e, principalmente, com Cristo. Para isto, busca 
compreender o que é "ser Igreja hoje" e de seu compromisso 
com a dignidade da pessoa humana e com a Justiça Social. A 
evangelização do matrimônio e da família é missão de toda a 
Igreja, em que todos devem cooperar segundo as próprias 
condições e vocação. Convocamos os amados irmãos a estarem 
orando por mais este grande evento evangelístico de nossa 
igreja. Contamos com todos vocês!


