
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, 07 de setembro de 2014 - Nº342

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
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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

13 SETEMBRO

14 SETEMBRO

19 a 21 SETEMBRO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Mon./Port.

Kids

Estac.

DOM (N)
14/09

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Semana: TONHO (8837-7577)

DOM (M)
14/09

QUA
10/09

ROS. BOTELHO

LÚCIA

ELENI

BONIFÁCIO

EDILENE

-

-

-

MOMENTO JOVEM
às 19h, na Gênesis

CULTO DE SANTA CEIA
às 18h, na Gênesis

XI ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO
-

-

-

IZABELLI

-

-

MARCELO

-

-

-

MIRLANE

ULISSES

CAYENNE / LÚCIA / RENAN

Mª PASTORA / CIDA

MARCUS WILLAMS

ALUÍSIO

ANDRÉ / ARLEY / OSÉIAS

Informações na página 03

Agende gabinete: 3342-2881 / 9627-0749

Estamos construindo um sonho que 
nasceu no coração de Deus

Veja como contribuir na página 06.



FOI ASSIM
Pr. Harry Tenório

pastorharry@ibgenesis.com.br

“Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, 
dizendo: Foi assim que falou a menina 

que é da terra de Israel”.
(2 Reis 5.4)

Hoje acordei pensando em um início de frase comum a todas as 
nossas narrativas de vida. Não importa o meio ou o final da 
história, sempre iniciamos com um clássico “foi assim”. A 
grande questão é que nem toda história deveria terminar deste 
jeito. Na maioria das experiências vividas na vida, nos 
tornamos agentes passivos, passageiros do acaso, 
embarcamos nos infortúnios da vida sem saber que muita 
coisa poderia ser mudada com a ajuda de Deus.

Naamã era um herói nacional, era o comandante das forças 
armadas do seu país. Porém ele foi acometido de lepra, uma 
doença incurável na sua época. O vencedor agora seria 
vencido. Era uma história para alguém à beira da sua lápide 
contar mais ou menos assim: “Foi assim, começou cedo nas 
forças armadas da Síria, se tornou um grande general, 
conquistou muitas vitórias, mas infelizmente o herói da nossa 
nação foi derrotado pela enfermidade da lepra”.   

Eu conheço outra possibilidade além desta. Quando nos 
tornamos amigos de Deus, podemos contar a história de outra 
forma. Agora podemos iniciar nossas histórias desta forma: 
“Comigo era para ter sido assim, mas Deus entrou na minha 
história de vida e agora ESTA HISTÓRIA NÃO PRECISA 
TERMINAR ASSIM”. 

Em uma das suas investidas militares, Naamã atacou os 
hebreus e fez escrava uma menina israelita que era uma 
menina de oração. Agora ela morava na sua casa, servia a sua 
esposa. Um dia, vendo seu senhor triste, pergunta para sua 
senhora: “o que está acontecendo com meu senhor?” Ao ouvir 
aquela história trágica, ao saber que por trás das roupas 
compostas de um general havia uma lepra que o consumia, 
disse: “Na minha terra existe um profeta, homem de grande 
intimidade com Deus, e se ele orar pelo meu senhor, esta 
história não precisa terminar assim”.

Sem alternativas, Naamã procura o rei do seu país e conta o 
que havia ouvido da menina, pedindo autorização para ir a 
Israel buscar um encontro com aquele profeta. A história deste 
homem lembra como muitas histórias teriam terminado de 
forma trágica, se não houvéssemos sido ensinados que nossa 
história não precisa terminar assim. Depois desta descoberta, 
jamais precisamos nos tornar passageiros passivos da vida. Ao 
decidir ser amigo de Deus, não preciso me tornar refém do “foi 
assim”. Se hoje você quer experimentar esta maravilhosa 
transformação na forma de contar sua história, entregue sua 
vida nas mãos de Deus, e deixe-o dizer: “agora VAI ser assim”. 

Deixe o controle mudar de mãos, não permita que a vida tenha o 
controle da sua história, e sendo Deus quem controla sua vida, 
certamente você dirá: “Minha vida mudou para melhor, porque 
Deus interviu, Ele preparou uma grande surpresa para mim”. 

Naamã foi de encontro ao homem de Deus. Ao chegar diante 
dele, recebeu uma recomendação que envolvia apenas um teste 
de obediência. Isto é tudo que Deus nos pede para nos dar tudo.  
Mesmo relutante ele cumpriu. O leproso deu sete mergulhos em 
um rio, e não é que a lepra sumiu?

- FIM -

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

07.Set : Renato Silvano da Silva

07.Set : Sulamita Gonçalves Pimentel

08.Set : Leone Pinheiro Soares

08.Set : Rosária de Fátima Pino da Silva

09.Set : Edson José Cardim

10.Set : José Antônio da Silva

10.Set : Daniella de Lima Freitas Domingos

11.Set : Marcos Antônio do Nascimento Bento

12.Set : Carlos Alberto de Lima

12.Set : Fábio Roberto Soares Sandes

 9147-7746

 8864-5316

 8122-3444

 8828-2863

 8825-1343

 9104-7714

 8849-3696

 8851-7866

 -

 9909-3611

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

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)

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 DançaXI ECC

Nos dias 19, 20 e 21 deste mês estaremos realizando o XI 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!

CERTIFICADO DE BATISMO

Devido a um problema interno, gostaríamos de solicitar aos 
irmãos que se batizaram mas ainda não receberam seu 
Certificado de Batismo que enviem um e-mail informando seu 
nome completo e a data de batismo para o e-mail abaixo:

secretaria@ibgenesis.com.br

Estaremos confeccionando os certificados e entraremos em 
contato para entregá-los. Agradecemos a compreensão.

Diaconia e Secretaria

CASAMENTO COLETIVO

Solicitamos aos casais que participaram do último Casamento 
Coletivo, realizado no dia 24 de maio deste ano, que procurem 
a secretaria da igreja para assinar a Ata Religiosa e pegar as 
fotos da cerimônia. Informações com Luiz (9960-4720) ou Alan 
(9627-0749).

Ministério Vida Melhor e Secretaria


