
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;

Pelos 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

"Clama a mim, e 
responder-te-ei, e 

anunciar-te-ei coisas 
grandes e firmes que não 

sabes." 
Jeremias 33:3

Meditação

Deus quer que nós O 
busquemos e 

clamemos por Ele. Ele 
quer nos responder e 

nos contar coisas além 
da compreensão 

humana. Ele anseia 
chegar mais perto de 

nós para que possamos 
conhecê-lo. Como uma 
criança amedrontada 

chama um pai amoroso 
no quarto ao lado, nós 

também podemos 
chamá-lo, sabendo que 

nosso Pai nos 
responderá, nos 
protegerá e nos 

confortará. Mais do que 
isso, nosso Pai nos 
revelará coisas que 

seriam impossíveis nós 
sabermos sem a graça 

dele.

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
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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

09 AGOSTO

10 AGOSTO

16 AGOSTO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Mon./Port.

Kids

Estac.

DOM (N)
10/08

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Semana: MÁRCIO (9978-0235)

DOM (M)
10/08

QUA
06/08

ROS. BOTELHO

ELENI

ANTÔNIO

CIDA / Mª JOSÉ

-

-

-

-

MOMENTO JOVEM
às 19h, na Gênesis

CULTO DE CEIA
às 18h, na Gênesis

MOMENTO ADOLESCENTE
às 18h, na Gênesis

-

-

ELENI

-

-

ALUÍSIO

-

-

-

AILDA

BONIFÁCIO

FABIANO / FABIANA / MARIZA

IZAURA / MARIA PASTORA

RENAN

TENÓRIO

RICARDO / MANOEL / ULISSES

Informações na página 04

Agende gabinete: 3342-2881 / 9627-0749

DA
FAMÍLIA

2015

COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS

O Gênesis Kids convida a todos os 
P A P A I S  a  p a r t i c i p a r e m  d a 
comemoração do seu dia. Iremos 
reviver as brincadeiras que vocês 
mais gostavam quando eram crianças 
como futebol, pular corda, corrida de 
saco, bolas de gude, queimado e 
gincanas.
Também teremos um delicioso 
churrasco com refrigerante. Não 
percam! Procure hoje mesmo um 

professor do Kids e faça sua inscrição.

Valor da inscrição: 
R$ 5,00 + 1 refrigerante de 2l (por adulto)

Data: 09/08/2014 (Sábado), a partir das 15h.
Local: Quadra de esportes da Igreja Batista Gênesis.

Maiores informações: 
Manoel 8806-4113 ou Robeta 8806-0998



ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA 2015

No próximo Domingo, dia 10 de agosto, estarão abertas as 
inscrições para o nosso ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA 2015, que 
acontecerá de 14 a 17 de fevereiro novamente no Rancho Pé de 
Pinhão. As vagas são LIMITADAS! O pagamento poderá ser 
parcelado em até 5 vezes no cartão de crédito ou no carnê para 
os inscritos no mês de AGOSTO. Os tipos de acomodações 
serão chalé, alojamento e barraca.
Confira abaixo a tabela com a relação dos valores por pessoa:

Maiores informações com Márcio (9978-0235), Stephanie  e 
Emannuelle. 

POR QUE PRECISAMOS DO SEU 
CADASTRO?

As suas informações no Cadastro de 
Membros da Gênes is  são muito 
importantes  para nós.  Teremos 
informações importantes para saber 
como trabalhar com a igreja. Por 
exemplo, você sabe...

•  Quantos membros tem a igreja? 
Quantos são batizados nas águas? 
Quantos fazem aniversário esse mês? 
Quantos participam de GP? Quantos GP´s nós temos 
funcionando? Onde estão localizados? Quais os dias de 
reuniões? Quantos já fizeram ECC (Encontro de Casais com 
Cristo)? Quantos desejam servir em algum ministério? Quantos 
casados, solteiros, crianças temos na Gênesis? Quantos vieram 
de outra igreja? Quantos usam e-mail e/ou WhatsApp?

Com certeza você não sabia, não é verdade? Por isso e muito 
mais precisamos que você efetue o seu cadastro. Escolha uma 
das 3 formas abaixo:

IMPORTANTE: TODOS DEVEM SE CADASTRAR!
— “E se eu tiver preenchido uma ficha anteriormente em papel, 
preciso cadastrar?” SIM
— “E as crianças também precisam se cadastrar?” SIM
— “Então todos devem se cadastrar?” SIM

Agradecemos.

QUAL SUA MISSÃO NESTA TERRA?
Pr. Harry Tenório

pastorharry@ibgenesis.com.br

 “Combati o bom combate, acabei a carreira, 
guardei a fé”. (II Timóteo 4.7)

Muitas pessoas investem muito dinheiro e tempo em logos 
anos de análise acerca das razões de ter passado pelo que 
passou quando deveriam gastar tempo, atenção e dinheiro na 
busca da resposta acerca de qual a sua missão nesta vida. 
Investigar, colher, encontrar respostas para o que passamos 
pode ser importante quanto precisamos curar traumas, e para 
isto Deus levantou bons profissionais na área da psicanálise e 
da psicologia que podem servir de orientadores no meio deste 
processo. Isto, no entanto, não faz com que a pessoa se sinta 
completa. Ela irá apenas conhecer os caminhos que as 
conduzirão para fora destes labirintos existenciais criados pelo 
passado na vida de cada um. Porém, a sensação de felicidade e 
completitude sentidas pelo que se encontra na vida, pelo que 
acha sua missão, certamente servirá de elixir da vitalidade 
para uma vida realizada e completa. 

O que faz uma pessoa rica, que levava uma excelente vida ao 
lado dos seus pais, da sua esposa, morando em uma boa casa, 
levando uma vida estável, abandonar tudo para viver a 
instabilidade e os perigos de uma vida nômade como fez 
Abraão? Ele encontrou a razão da sua existência, soube da 
vontade de Deus para si e resolveu largar tudo para seguir na 
direção que Deus estava propondo. O que parecia uma loucura 
aos olhos humanos, resultou na construção de um homem 
extremamente realizado e feliz. De gratificação pela sua 
obediência, Deus ainda o tornou muito rico: (Gênesis 13.2) - “E 
era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro”.  

Achar qual a razão da sua existência, encontrar sua missão na 
terra deveria ser o local onde deveria depositar todos seus 
investimentos em tempo e atenção. Você só deveria parar de 
garimpar esta descoberta quando de fato houvesse ouvido de 
Deus a direção que deveria tomar, a tarefa que foi chamado a 
executar aqui na terra. 

A bíblia nos conta de Saulo, um homem religioso, 
teologicamente formado aos pés de Gamaliel, um dos rabinos 
mais conceituados de sua época em Israel. Mesmo assim 
estava fazendo tudo errado, perseguindo crentes em nome de 
Deus, achando que estava prestando um excelente serviço à 
sociedade e a sua religião. O caminho da ignorância de Saulo 
estava por ser interrompido, o próprio Deus resolveu 
interceptar Saulo para dar novas motivações, um novo 
caminho, uma nova direção, uma missão a realizar na terra: 
(Atos 9.4) -  “E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: 
Saulo, Saulo, por que me persegues?” Não sabia que ao 
perseguir um crente estava perseguindo a obra de Deus, não 
sabia que ao perseguir a obra de Deus estava perseguindo o 
próprio Deus. 

Depois de muitos anos plantando igrejas, espalhando o 
evangelho mundo afora, Paulo, agora realizado, pode 
testemunhar da felicidade que sente o homem quando encontra 
sua missão na terra, e quando percebe que Deus o abençoa no 
meio do exercício desta missão, declara: (Atos 20.24) - “Mas em 
nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra 
com alegria a minha carreira, e o ministério que recebi do 
Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de 
Deus”. Tem coisa mais linda que isto? Um homem declarar seu 
prazer na execução da sua missão a ponto de colocar em 
segundo plano seus objetivos e sonhos pessoais em detrimento 
dos sonhos e da vontade que Deus tem para ele? Abraão achou o 
seu caminho, Saulo também, mas e nós? O que temos feito para 
receber de Deus a revelação de qual sua vontade para nós?

- FIM -

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

03.Ago : Emanuelle Machado Santos Lopes

04.Ago : Alexander de Castro Oliveira

04.Ago : Cristineide Barboza de Mello

06.Ago : Rose Mary Ferreira Pereira Gomes

08.Ago : Maria Alice Vieira Sousa

 8892-6091

 8734-4561

 9928-5900

 8832-7163

 8714-4858

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

VOLEIBOL

O Ministério de Esportes convida a todos os que tem espírito 
esportivo a participarem do voleibol que acontece todos os 
sábados, na quadra da nossa igreja, a partir das 15h30. Não 
existe limite de idade ou de pessoas. Aguardamos vocês!

• Chalé
• Alojamento
• Barraca

R$ 62,00
R$ 42,00
R$ 34,00

x5
R$ 310,00
R$ 210,00
R$ 170,00

AGOSTO

• Chalé
• Alojamento
• Barraca

R$ 77,50
R$ 52,50
R$ 42,50

x4
R$ 310,00
R$ 210,00
R$ 170,00

SETEMBRO

• Chalé
• Alojamento
• Barraca

R$ 103,33
R$ 70,00
R$ 56,67

x3
R$ 310,00
R$ 210,00
R$ 170,00

OUTUBRO

• Chalé
• Alojamento
• Barraca

R$ 155,00
R$ 105,00
R$ 85,00

x2
R$ 310,00
R$ 210,00
R$ 170,00

NOVEMBRO

• Chalé
• Alojamento
• Barraca

R$ 310,00
R$ 210,00
R$ 170,00

x1
R$ 310,00
R$ 210,00
R$ 170,00

DEZEMBRO


