
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

"Deus resiste aos 
soberbos, mas dá 

graça aos 
humildes." 
Tiago 4:6

Meditação

O arrogante gosta 
de pisar nos mais 
simples, gosta de 

escarnecer e 
humilhar os outros, 
mas ele se esquece 
de que Deus resiste 
aos soberbos. Esse 

tipo de pessoa, 
nunca chega a lugar 
algum, pois o que 
humilha, um dia 
será humilhado. 
"Quando vem a 

soberba, então vem 
a desonra; mas com 
os humildes está a 

sabedoria". 
(Provérbios 11:2)

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes
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Banco Itaú: 
Agência: 1465-6
C/C: 21041-5

31 OUTUBRO

09 NOVEMBRO

15 NOVEMBRO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Mon./Port.

Kids

Estac.
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Informações na página 03
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Agende gabinete: 3342-2881 / 9627-0749

Estamos construindo um sonho que 
nasceu no coração de Deus

Veja como contribuir na página 06.

2º SEMINÁRIO DA FAMÍLIA
de 31 de outubro a 02 de novembro

CULTO DE SANTA CEIA
às 18h, na Gênesis

PASSEIO CICLÍSTICO 
E MOMENTO ADOLESCENTE



Pr. Harry Tenório
pastorharry@ibgenesis.com.br

27.Out : Larissa Dianna J. de Amorim

27.Out : Luciângela Ajuvêncio de Amorim

30.Out : Érica Fernanda Santos da Silva

30.Out : Lisiane da Silva Souza Verçosa

31.Out : Wildson de Araújo Melo

01.Nov : Genival Ferreira Leão

 3326-3149)

 9931-1321)

 8888-7107)

 8859-8905)

 8831-5856)

 8819-0562)

“Tem cuidado de ti mesmo e do cumprimento da 
palavra de Deus na sua vida. Persevera nestas coisas; 

porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo 
como aos que te ouvem”.

(I Timóteo 4.16)

O gerúndio é o tempo do verbo onde a ação não se conclui, ela 
ainda está em curso e por isto a resposta nunca é 
completamente satisfeita. Por exemplo: “Benedito, acerca do 
meu pedido, qual o prazo de entrega? Bem, o senhor tem que 
aguardar, porque o material está viajando”. Certo, o material 
está viajando, mas qual o prazo de entrega? A pregunta não foi 
satisfeita, a ação não se conclui. 

Um dia uma senhora irritada com seu marido que depois de 
muitos anos ainda teimava em só conjugar o verbo no 
gerúndio, disse; “Pastor, meu marido sofre de gerundismo e 
isto está acabando com meu casamento. Com oração tem cura 
para isto?” O seu problema era que, não atendendo suas 
expectativas e apelos para se tornar participativo, dedicado 
aos serviços e necessidades da família, o marido sempre 
respondia as ações delegadas no gerúndio. “Querida, aguarde 
só um pouquinho porque logo estarei fazendo...”. Coitada, 
tinha que esperar sentada porque em pé iria sentir câimbras.  

Parafraseando esta angustiada esposa, quero ministrar aos 
que fogem da sua responsabilidade por sofrer de gerundismo. 
Esta é uma prática dos que não são seguros, dos frouxos, dos 
irresponsáveis, dos que não têm sentimentos, dos que não 
querem ser precisos e dos que fogem de compromisso e 
envolvimento. Ocorre que nesta sociedade esclarecida e 
competitiva onde estamos vivendo não há mais espaço para 
alguém assim. 
  
O apóstolo Paulo, ministrando ao seu “pupilo” mais projetado, 
a saber, Timóteo, pressionou-o a ação, para que evitasse o mal 
do gerúndio, quando a ação não se conclui. De forma prática 
ele associou a ideia de cuidar de si e do cumprimento da 
palavra de Deus em sua vida, com a ideia de ser salvo. Os dois 
pilares estão muito bem definidos, a ação tem que ser 
concluída para que a vida se dê vitoriosa. Os dois campos estão 
muito bem alinhados, vida pessoal e espiritual. O equilíbrio das 
nossas duas naturezas, a física e a espiritual precisam se dar 
de forma harmônica para sermos aprovados. Estou certo que a 
aqui a cura não se dá por oração, mais por uma boa dose de 
consciência e disposição de correção produzida às vezes pelas 
duras e traumáticas experiências que a vida nos reserva se não 
evitarmos o gerúndio. As ações que iniciamos têm que ser 
concluídas e não apenas isto, mas ser bem concluídas. 
Prometeu, vá até o fim, se dispôs a fazer, faça. 

Então, a melhor oração que posso fazer para quem sofre de 

SENHOR GERÚNDIO

ENC. DE JOVENS E ADOLESCENTES

Com o tema Suspendendo a Incerteza, o Encontro de Jovens e 
Adolescentes (EJAD) deste ano será realizado no sábado, 1º de 
novembro, a partir das 15h, no templo da nossa igreja. Jovens 
e adolescentes estão empenhados em proporcionar um dia de 
muito louvor, adoração, comunhão e aprendizado da Palavra de 
Deus.

Durante a tarde, haverá uma mesa redonda com os pastores 
Jessé Pimentel e Albino Mendonça, além do presbítero Dilson 
Santos; seguida de dinâmica e intervalo para lanchar/jantar na 
cantina caprichada do evento. À noite, a partir das 18h30, a 
programação será retomada com o Ministério Faces (teatro) e a 
pregação do pastor Rogério Bernardo, de Natal-RN, preletor 
oficial do Seminário da Família. Para animar o público e 
conduzi-los na adoração, o Ejad contará ainda com a 
participação dos ministérios Atos 2 e Som da Colheita. Consulte 
nosso site para saber toda a programação.

gerundismo é esta: “Tome jeito camarada! Faça o que tem que 
ser feito. Conclua sua missão de forma exitosa para que possa se 
dar bem na vida, para que sua inércia ou falta de conclusão das 
ações não projetem você a uma vida deficiente e fracassada”. 
Diga não ao mal do “gerundismo”. Iniciou termine, começou 
conclua, disse que faria, faça.  

- FIM -

SEMINÁRIO DA FAMÍLIA

Entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro, a Igreja Batista 
Gênesis realizará o Seminário da Família, com o objetivo de 
reforçar o vínculo familiar e com Deus. O evento é gratuito, 
acontecerá na própria igreja e contará com as presenças do 
pastor Rogério Bernardo e de sua esposa Cláudia, de Natal-RN.

Na sexta-feira (31), às 20h, o público-alvo serão os casais 
namorados, noivos e casados; no sábado (1º), a partir das 15h, 
será a vez dos jovens e adolescentes realizarem o Ejad com o 
tema Suspendendo a Incerteza; e no domingo (2), todas as 
famílias são convidadas a estarem juntas às 9h e às 18h para a 
ministração final. Confira a programação completa no nosso 
site: www.ibgenesis.com.br.

SOBRE OS PRELETORES
Os pastores Rogério e Cláudia Bernardo 
participaram do nosso último Encontro 
de Casais com Cristo, em setembro, e 
pregaram na igreja no domingo, 21 de 
setembro, fazendo-nos refletir sobre a 
definição de prosperidade bíblica, ao 
afirmar que “uma vida vitoriosa é uma 
vida cheia da presença de Deus”.

Evento: Seminário da Família;
Tema: A família é uma bênção;
Onde: Igreja Batista Gênesis
Quando: 31/10, às 20h; 01/11, às 19h30; e 02/11, às 9h e 
às 18h;
Quanto: Entrada franca;
Mais informações: 
(82) 3342-2881 / secretaria@ibgenesis.com.br / 
www.facebook.com/ibgenesis / twitter: @ibgenesis.

3 MINUTOS

Todas as manhãs você pode ser abençoado com palavras de 3 
minutos que geram vida e nos ajudam a enfrentar o 
dia. Adicione WhatsApp:
     »Dilson (8851.5525)
       »Paulinho (9900.4166)
         »Marcus (8888.9889)

PARTICIPE DO INFORMATIVO

Você deseja participar da construção de nosso 
informativo? Então mande testemunhos, 
matérias e sugestões para que possamos 
melhorá-lo ainda mais. Participe mandando 
notícias para o e-mail:

 comunicacao@ibgenesis.com.br

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo 
do mês. A próxima será no dia 16 de novembro. Procure o Pb. 
Dilson ou Bráz para mais informações.

Pb. Bráz » 9675.0706
brazmaceio@yahoo.com.br

Pb. Dilson » 8851.5525
dilsondbs@gmail.com


