
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

Maceió, 31 de agosto de 2014 - Nº341

informativo semanal

"Ainda antes que 
houvesse dia, EU 

SOU; e ninguém há 
que possa fazer 

escapar das minhas 
mãos; agindo eu, 

quem o impedirá?" 
Isaías 43:13

Meditação

Deus é aquele que tem 
a soberania sobre tudo, 
porque Ele é o Senhor 
de tudo; o que era e o 
que é, e o que há de 

vir. Soberania é 
domínio de tudo e de 
todos, Sua vontade 

esta acima de todas as 
coisas. Deus é 

soberano e reina 
absoluto desde antes 

da fundação do mundo. 
Sem esta soberania, 

Ele não poderia 
executar toda a sua 

vontade, e isto Ele fará 
sem impedimento 
algum por toda a 
eternidade, afinal, 
agindo Ele, quem o 

impedirá?

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
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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

06 AGOSTO

13 SETEMBRO

14 SETEMBRO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Mon./Port.

Kids

Estac.

DOM (N)
07/09

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Semana: LÚCIA (9956-2220)

DOM (M)
07/09

QUA
03/09

ROS. BOTELHO

ROBERTA

NALDA

RICARDO

AILDA

-

-

-

EVENTO CIBISA
na Gênesis

MOMENTO JOVEM
às 19h, na Gênesis

CULTO DE SANTA CEIA
às 18h, na Gênesis

-

-

GENESSI

-

-

TONHO

-

-

-

CAYENNE

JORGE VALDO

NALDA / LUCIENE / SILVIO

NICINHA / VAL

TENÓRIO

RICARDO

BONIFÁCIO / GENESSI / MARCÃO

Informações na página 04

Agende gabinete: 3342-2881 / 9627-0749

Estamos construindo um sonho que 
nasceu no coração de Deus

Veja como contribuir na página 06.

CADASTRO DE MEMBROS CADASTRO DE MEMBROS 

ENCERRAENCERRA

HOJEHOJE



ATENÇÃO!!!
ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA 2015

- As vagas no alojamento (masculino e feminino) e nos chalés 
estão esgotadas, devendo aqueles que se inscreveram e por 
algum motivo não efetuaram o pagamento (parcial  ou total) da 
inscrição EFETUAR NESTE DOMINGO (HOJE, DIA 31/08), POIS 
CASO NÃO EFETUE SERÁ CHAMADO O PRÓXIMO DA LISTA DO 
CADASTRO RESERVA;
- Ainda temos poucas vagas em barracas. Procure a Manú e 
efetue sua inscrição ATRAVÉS DO PAGAMENTO PARCIAL OU 
TOTAL DESSA ACOMODAÇÃO.

### OBSERVAÇÕES ### 

- O que garante sua inscrição é o pagamento parcial ou 
total da sua acomodação;
- Para os casos que pagaram sua inscrição, através de 
carnê, e não honrarem seus pagamentos em dia, perderá 
sua inscrição e será chamado o próximo da lista de 
cadastro reserva.
- As inscrições a partir do mês de setembro só serão 
realizadas mediante o pagamento PARCIAL OU TOTAL.

CURE-ME DE TE AMAR 
DE FORMA IMPERFEITA

Pr. Harry Tenório
pastorharry@ibgenesis.com.br

“O princípio da palavra do SENHOR por meio de 
Oséias. Disse, pois, o SENHOR a Oséias: Vai, toma 

uma mulher de prostituições, e filhos de prostituição; 
porque a terra certamente se prostitui, desviando-se 

do SENHOR”.
(Oséias 1.2)

Que os homens amam de forma imperfeita isto não é 
novidade, nós já sabemos disto desde sempre. Eles são bons 
em promessas, ruins no cumprimento delas. No altar 
prometem cuidar na alegria e na tristeza, mas esquecem-se do 
que prometeram na primeira tristeza que vem. E as mulheres? 
Elas dizem que por amor se dispõem a morar até embaixo da 
ponte. E até o fazem mesmo, mas nem bem elas chegam a 
ponte, já olham para o marido e dizem: “Quando é mesmo que 
nos vamos mudar daqui?” 

O que não poderíamos prever é que até Deus não suportava 
esta forma doentia de amar do homem. Mandou o profeta 
Oséias casar com uma prostituta que iria reincidir no erro da 
prostituição várias vezes, e ele teria que perdoá-la, restaurá-
la, voltar a dar-lhe um bom nome. Era um teatro real encenado 
a céu aberto, tudo para que Israel percebesse a dor que Ele 
sentia após cada ato de prostituição espiritual ou de ingratidão 
que os israelitas em seu amor imperfeito manifestavam contra 
Deus. Imagine você um pastor casado com uma mulher assim? 
Que tipo de reação às pessoas não tiveram? Foi com esta cena 
que Deus quis dar um choque nas emoções de Israel. Por isto 
Oséias é considerado um tipo de Cristo do Velho Testamento. E 
a mulher era boa parideira, foi tendo um filho após o outro. A 
cada filho que vinha, Deus colocava um nome alusivo a uma 
ação de juízo que ele desejava praticar contra Israel por causa 
da sua maneira imperfeita de amar. O primeiro foi Jizreeel, que 
significava: “o senhor fez cessar o reino da casa de Israel” 
(Oséias 1.3-4). A segunda se chamava Lo-Ruama, que quer 
dizer: “porque eu não tornarei a me compadecer da casa de 
Israel”. O terceiro foi Lo-Ami, que traduzido é: “vós não sois 
mais meu povo”. Perceba os avisos de Deus a cada nome de 
filho que Gômer gerava. 

Apesar de chocante, a vida conturbada entre Oséias e Gômer 
serviu de aviso para que os homens compreendessem que 
precisam passar por uma revolução de conceito naquilo que 
chamamos de amor, pois uma forma imperfeita de amar 
produz muito sofrimento e destruição. Era um convite a uma 
reflexão, uma oportunidade que Deus estava propiciando de 
sentirem na pele o escândalo e a dor que é estar casado com 
uma mulher que se prostitui e não quer concerto.

Os amores imperfeitos em relação a Deus desfilam na bíblia. 

Um dos maiores exemplos entre 
eles é o de Pedro. Ele chegou a ser 
avisado por Deus acerca dos riscos 
que corriam sua alma, mas fazendo 
pouco caso disse que estava pronto 
para ir com Jesus até a morte. 
Estava? Estava nada! Negou três 
vezes e o galo cantou para que 
jamais esquecesse de que quando 
Deus avisa, Ele avisa. Poderia ter 
sido abandonado, mas Deus não 
desiste de nós. Jesus depois de 
ressurreto foi ao seu encontro, e 
perguntou por três vezes se ele o 
amava. Após afirmar e reafirmar 
seu amor chegou à terceira vez 

quando já sem força, percebendo que Deus estava querendo 
mesmo era arrancar uma confissão. E Pedro disse: “tu sabes de 
todas as coisas”. A frase poderia ser traduzida da seguinte 
forma: “Senhor, tu sabes que eu te amo, mas o meu coração de 
homem ama de forma imperfeita, e eu não queria continuar te 
amando assim, queria ser curado de amar de forma imperfeita”. 
Na mesma hora Jesus o compreendeu e o restaurou. Hoje se 
você sente que ama com amor imperfeito, e por isto faz Deus, 
esposa e filhos sofrerem, conte esta história para Deus. Peça a 
ele para amar de forma perfeita, peça a ele para curá-lo de amar 
como amam os homens. Peça a ele para fazer em você o mesmo 
milagre que fez em Pedro.

- FIM -

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

31.Ago : Benikeyson Paulino da Silva

31.Ago : Henrique Cezar da Silva

01.Set : Mathaus Inácio da Silva 

01.Set : Luciene Lima de Santana

02.Set : Gibson Claudino da Silva

03.Set : Rosileide F. da Silva

04.Set : Luiz Carlos Pimentel dos Santos

04.Set : Veruska Azevedo Portela

05.Set : Marcos Vinícius Azevedo Figueiredo

05.Set : Iolanda do Nascimento Silva

06.Set : Ana Paula da Silva Santos

 9371-3991

 9116-5228

 3034-2666

 8865-6690

 9302-9644

 8801-5741

 3374-5316

 8801-7717

 3325-8782

 8896-4080

 9335-0769

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

CADASTRO DE MEMBROS

ENCERRA HOJE!
Solicitamos a você que NÃO realizou o seu 
cadastro de membro para efetuar ainda hoje. 
Completamos 2 meses que iniciamos o cadastro e 
HOJE SERÁ O ULTIMO DIA.

» Como fazer?

3 MINUTOS

Você deseja receber diariamente em seu 
celular palavras bíblicas, gravadas em áudios 
de 3 MINUTOS? Pr. Harry, Pr. Jessé, Pr. 
Guilherme, Pr. Tércio, Pr. Jonathan e outros, 
estão abençoando e contribuindo com 
reflexões que geram vida e nos ajudam a enfrentar o dia. Todas 
as manhãs você pode ser abençoado e encaminhar as reflexões 
para seus familiares, amigos, vizinhos... Pense nisso! Ajude-
nos a espalhar a palavra de Deus. Adicione WhatsApp:
    

       » Dilson (82  8851.5525)
       » Paulinho (82  9900.4166)
       » Marcus (82  8888.9889)


