
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

Presb. Gilvan Barbosa
82-8816.2412/9944.7125

gilvanbarbosa.al@gmail.com

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

Maceió, 06 de outubro de 2013 - Nº296

informativo semanal

"Respondeu-lhe 
Simão Pedro: 

Senhor, para quem 
iremos? Tu tens as 
palavras da vida 

eterna." 
João 6:68

Meditação

Pedro sabia que 
Jesus era o único 
caminho e que Ele 
tinha o poder e a 
capacidade para 
salvar as nossas 

vidas e por isso ele 
escolheu ficar com 

Jesus e ser submisso 
a Ele. É preciso que, 

tenhamos essa 
mesma consciência 
de que não existe 

em nenhum lugar do 
mundo outro nome 
no qual possamos 

ser salvos, senão no 
nome e poder de 

Jesus. Sua palavra 
tem autoridade, é 
verdadeira e nos 

conduz a vida 
eterna.

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

04 a 06 OUTUBRO

Agende Gabinete

(82) 3342-2881

(82) 9627-0749

06, 13, 20 e 27 OUTUBRO

13 OUTUBRO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

DOM (N)
13/10

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Semana: JAMESON (8725-7031)

DIA DOS PROFESSORES
com programação especial na EBD

DOM (M)
13/10

-

-

ROS. BARBOSA

-

-

-

-

-

NIREIDE

JANE

OSMARI / IZAURA / CIDA

LÉO / MARIZA

CARLOS ANDRÉ

J.TENÓRIO/RANILDO/NATALÍCIO

QUA
09/10

Estamos construindo um sonho que 
nasceu no coração de Deus

Veja como contribuir na página 06.

ROSÂNGELA BOT.

CÉLIA

LUCIENE

ALUÍSIO

MARIA JOSÉ

-

-

IX ECC
Encontro de Casais com Cristo

MÊS DAS CRIANÇAS
com culto na quadra de esportes Informações - pág. 03



A MAIS DIFÍCIL MISSÃO
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

29.Set : Marília Rafaela Gonçalo

30.Set : Cristhiane Carvalho dos Santos

30.Set : Gilvan Barbosa

01.Out : Adilane Alves da Silva

02.Out : Silvano Tavares Feijó

02.Out : Carlos André de Almeida Silva

02.Out : Janivleia Pereira da Silva

02.Out : Aleksângela Kellmanns de A. S. D.

02.Out : Marlene Oliveira dos Santos

03.Out : Kety Lucy Ferreira da Silva

05.Out : Camila Louanne da Silva

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

 8709-4232

 8831-7057

 8816-2412

 8886-8086

 8890-0802

 8821-1004

 8898-8069

 9324-7305

 8828-4001

 8832-7109

 3342-4775

“Disse Jesus: Pois vá e faça a mesma coisa” .
(Lc 10.37)

O mal no coração do ser humano já vem plantado no 
nascimento, é o famoso pecado de Adão que contamina toda 
humanidade. Já vem no homem quando ele é gerado, por uma 
espécie de transferência por contaminação. É como erva 
daninha, quem as planta?  Elas são combatidas pelo homem, 
porque compete com as plantas que frutificam roubando os 
nutrientes da terra. Indesejadas, brotam do nada, fruto da 
maldição que Deus lançou sobre a terra por ter dado o fruto 
que Adão comeu (Gn 3.18). Todos sofreram naquela queda, 
inclusive nós, que mesmo sendo uma geração distante do 
primeiro Adão, somos descendência sua, e carregamos a 
maldição do pecado original sobre nós. 

Quando Deus idealizou o projeto igreja, tinha muitos objetivos, 
mas sem dúvidas, um deles é que estivéssemos andando lado 
a lado a cristãos maduros e cheios de fé, para que nossa fé 
fosse contagiada com a deles e o nosso estímulo a uma vida 
dedicada a Deus fosse estimulada pela experiência de outros 
irmãos. É aquela história que todos conhecemos, a disciplina 
pessoal é mais fácil de ser exercida quando estimulada pela 
disciplina coletiva. 

Da bíblia saem exemplos de cristãos que nos estimulam a fé e 
incrivelmente, muitos deles nem existiram de fato. São os 
personagens das famosas parábolas criadas por Jesus, 
extraídas de cenas do cotidiano, algumas delas com a intensão 
de por os religiosos nominais da época para pensar. Embora de 
fato não houvessem existido, inspiram a vida de muitos, 
fazendo com que gente que resolveu imitá-los dê vida aqueles 
personagens. Um deles é o bom samaritano, alguém por quem 
os judeus não davam nada, por ser uma espécie de 
miscigenação étnica, e que Jesus resolveu exaltar na sua 
parábola para provocar a inteligência racional dos judeus. Ele 
era aquele de quem não se esperava nada na história, mas foi 
quem deu tudo. Foi melhor que o sacerdote, melhor que o 
levita, religiosos de carteirinha.

Perceba como a história desta parábola iniciou, um mestre da 
lei se aproxima de Jesus querendo encontrar nele alguma 
palavra contraditória para acusá-lo de não ser o que dizia ser, o 
próprio filho de Deus. O diálogo era uma armadilha, fruto da 
semente do mal que o mestre da lei já trazia em seu coração. 
Inteligente, a parábola de Jesus vai deixar o “homem de 
castigo para pensar” como meu pai fazia comigo quando era 
criança. Ele queria pegar Jesus e foi pego, porque em toda 
construção da história, o que Jesus queria dizer para aquele 
religioso “encapado”, era que a fé e o bom exemplo brotam em 
todo canto, e muitas vezes brotam onde não esperamos. A 
questão toda é que antes que isto aconteça, precisamos 
combater e arrancar do solo do nosso coração as ervas 

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.

daninhas e os espinhos dos maus pensamentos e más intensões 
que são produzidos todos os dias por causa da semente do 
pecado original, que por transferência recebemos de Adão.

Ver surgir da história um samaritano exemplar já foi difícil para o 
mestre da lei, mas ele receberia uma missão ainda mais difícil. 
Ele era o homem que interpretava as escrituras (missão do 
mestre da lei), como poderia ser pior que um samaritano? Jesus 
olhando fundo em seus olhos, perguntou: “Quem é o próximo do 
homem que foi assaltado?” Sem alternativa, exclamou: O que 
socorreu o assaltado. Note que sequer fala a palavra 
samaritano, tamanha aversão que sentia um judeu por este 
povo. Agora Jesus lhe vai lhe dar a missão mais difícil: “Vá e 
faça como ele”. Ou seja, agora vença seu lado mal e reproduza 
o bom exemplo dos bons. Como esta missão é difícil! Para 
cumpri-la, todos os dias nós temos que extrair aquela parte das 
ervas e espinhos que nasceram do nada na terra do nosso 
coração. 

- 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!


