
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
14:00 - Ensaio do Min. de Louvor
15:00 - Futebol Masculino (30 anos)
15:00 - Voleibol
15:00 - Ensaio do Min. de Dança
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. 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

Pr. Javan Medeiros
82-9934.6906

javanmedeiros@hotmail.com

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
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informativo semanal

"Lançando de si a 
capa, levantou-se de 

um salto e foi ter 
com Jesus." 

Marcos 10:50

Meditação

Há alguma capa que 
o inimigo tem 

colocado sobre você? 
a capa do cego 

mendigo Bartimeu 
era a autorização 
para que ele fosse 
tratado como tal, 

muitas vezes temos 
capas da mentira, 

desonestidade, que 
aparentemente nem 

vemos, e isso da 
autoridade para o 

inimigo agir fazendo 
com que sejamos 

vistos como 
derrotado. Mas se 
lançarmos fora e 
fomos para Jesus 
numa atitude de 

abandono do erro Ele 
é fiél e justo para nos 
perdoar e purificar e 
trocar nossas vestes.

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

10 MAIO

11 MAIO

17 MAIO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

DOM (N)
11/05

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Semana: ULISSES (9960-7213)

DOM (M)
11/05

QUA
07/05

ROS. BOTELHO

MARIA JOSÉ

NALDA

HÉLIO

DANIELLA

-

-

MOMENTO JOVEM
na Gênesis, às 19h

CULTO DE SANTA CEIA
na Gênesis, às 18h

MOMENTO ADOLESCENTE
na Gênesis, às 18h

-

-

ANTÔNIO

-

-

-

-

PB. DILSON

NIREIDE

ISAAC

TENÓRIO / MARIZA / OSMARI

CARLOS ANDRÉ / ANGÉLICA

FABIANO

MARCÃO / MANOEL BR / ARLEY

Leia o texto na página 02

Agende gabinete: 3342-2881 / 9627-0749



CUIDADOR DE PESSOAS
Pr. Harry Tenório

pastorharry@ibgenesis.com.br

Quando uma jovem estudante perguntou a Gene Cernan, 
comandante da Apolo 17, e última pessoa a pisar na lua, qual 
foi a parte mais importante e difícil da missão, ele respondeu 
sem titubear: “A preparação da tripulação, sem dúvidas. 
Preparar pessoas para uma missão tão difícil não é fácil, pois 
todos tínhamos incerteza quanto ao sucesso do projeto, não 
havia uma enciclopédia que nos ensinasse como ser 
astronauta, como viver sem gravidade, como deveríamos nos 
alimentar e fazer nossas necessidades mínimas no espaço”.

Jesus sabia que a continuidade e o sucesso da sua missão 
estavam nas mãos dos apóstolos que com tanto carinho havia 
capacitado e cuidado para isto intensamente. Na missão de 
cuidador de vidas dada a Pedro, Jesus revelou o seu amor 
renovado pela arte de edificar de pessoas. Afinal, depois de 
três anos de discipulado intenso, as evoluções deste apóstolo 
haviam sido poucas e pequenas. Tanto isto é verdade, que em 
uma frase contundente Jesus afirmou a Pedro: (Lucas 22.32) - 
“Mas eu roguei por ti, para que não lhe falte fé; e tu, quando te 
converteres, anime seus irmãos”.  Talvez a frase tenha sido a 
mais dura que Pedro já escutou na vida, afinal, abandonara a 
profissão de pescador para se tornar discípulo do mestre, 
pescador de homens, e agora estava ouvindo do próprio Jesus 
que ainda não havia se convertido. Porque Deus escolheu 
Pedro para esta missão? Simples, só quem havia falhado de 
forma tão contundente e mesma assim fora perdoado e 
restaurado por Cristo, estaria apto e capacitado a ter a 
paciência necessária na restauração e no cuidado aos mais 
fracos, ensinar o caminho correto a seguir, e habilidade para 
levantar o caído. 

Cuidar de pessoas era a principal missão de Pedro agora. Já 
depois da queda, quando Jesus veio ao seu encontro, 
novamente ele toca no assunto, renova a missão, quando diz: 
(João 21.17) - “Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão 
entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-
lhe: SENHOR, tu sabes tudo; tu sabes que eu te amo. Jesus 
disse-lhe: Apascenta as minhas ovelhas”. Apascentar as 
ovelhas de Cristo era agora sua motivação, inspiração, e 
missão. Este era o seu desafio recebido do Mestre. E foi o que 
Pedro fez nos anos seguintes, se tornando no maior cuidador 
de pessoas que a igreja cristã já conheceu. 

Agora o recado de Cristo vai para você que ainda não se 
encontrou em sua igreja, que não sabia onde se engajar diante 
de todas as possibilidades existentes. Como Pedro, somos 
primordialmente cuidadores de pessoas, e quanto a isto Deus 
não deixou dúvidas na mente do apóstolo quando disse: 
“Anime seus irmãos, e apascente as minhas ovelhas”. Ele sabia 
melhor do que ninguém o que era estar desanimado na fé. 
Aprendeu como Deus reconstrói ao caído, e agora tinha muito 
a ensinar a todas as ovelhas do rebanho de Cristo. 

Você está cuidando de pessoas? Sabia que esta é a nossa 
primordial missão na terra?  A quantos tem feito crescer na fé? É 
muito interessante, quando ainda não havíamos recebido esta 
missão não tínhamos dificuldade alguma em chamar um amigo 
para ir ao cinema ou para ir a um jogo de futebol. Mais com 
quantos temos orado? Quantos temos convidado para vir à 
igreja conosco?

- FIM -

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

04.Mai : Rayr Santos Ferreira

05.Mai : Maria Cícera da Silva Macedo

05.Mai : Juliene Pereira Lucena

06.Mai : Maria Simone Góis Barbosa

07.Mai : Esther Gudas R. Melo

09.Mai : Rosângela Pereira A. dos Santos

 8819-0562)

 8707-0102)

 8881-4982)

 8800-8891)

 9983-0266)

 8844-6150)

ACAMPADENTRO 2014

Atenção para a mudança de data! 
Em breve estaremos divulgando 
nova data para o Acampadentro 
2014, onde estaremos definindo 
p o n t o s  i m p o r t a n t e s  n o 
planejamento e execução das 
atividades a serem desenvolvidas 
neste ano. Para mais informações, 
procure o Pb. Dilson Santos.

ONDE ESTÁ SUA BÍBLIA?

Esqueceu sua bíblia na igreja? Procure um 
diácono e solicite de volta. Estamos com 
dezenas de bíblias guardadas dos 
irmãos que esquecem na igreja após os 
cultos e pedimos que você pegue a 
sua de volta,  caso contrár io 
estaremos doando as bíbl ias 
àqueles que precisam. Cuide deste 
livro sagrado, pois Deus quer falar 
com você através dele!

DANCE PARA DEUS!

O Ministério de Dança convida a você 
que tem mais de 15 anos (homens e 
mulheres) e tem habilidade e chamado 
para dançar para Deus a entrar para o 
ministério. Os ensaios são sempre aos 
sábados, às 15hs, na sala de dança. Os 
interessados devem procurar a irmã Thayse Mary 
(8864-4327/9900-4589).

As crianças com mais de 7 anos também podem ingressar no 
Ministério de Dança. Estes ensaios ocorrem aos sábados, às 
14h com a Tia Leka (8853-8032).

Ministério de Dança

"Eu vos escrevi, jovens, 
porque sois fortes, e a 

palavra de Deus está em vós, 
e já vencestes o maligno." 

  .

(I João 2:14)

CHÁ DE MULHERES EM TAPERA

Teremos nosso segundo Chá de Mulheres em comemoração ao 
dia das mães em São José da Tapera. Contamos com sua 
colaboração para este evento com nossas irmãs sertanejas. 
COMO COOPERAR? Maiores informações com nossas irmãs 
Eleni e Iolanda.

AVISO GERAL - FERIADOS

A Gestão de Ministérios informa que, 
em dias de feriado seja ele municipal, 
estadual ou nacional, nossa igreja 
estará fechada, ou seja, nesses dias 
não teremos ensaios, prática de 
esportes, reuniões, etc.
A igreja só funcionará em feriados 
quando estes coincidirem com os 
dias de Culto de Cura e Libertação (às 
quartas-feiras), Escola Bíblica Dominical e Culto da Família (aos 
domingos).

MOMENTO ADORAJOVEM

Deus tem estado presente nestes momentos AdoraJovem, onde 
os jovens tem se reunido para buscar estar mais perto de Deus. 
Se você ainda não participou, o Geração Atitude lhe convida para 
o Momento AdoraJovem que acontece todos os sábados, às 
17h30, na sala do Papo Jovem. Venha buscar mais de Deus 
neste momento onde os jovens estarão se consagrando, orando, 
louvando e ouvindo uma palavra de Deus.

OBS.: Se você fez aniversário e seu nome não apareceu na lista, 
procure um diácono e atualize seu cadastro de membro.


