
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
82-8873.2541/9990-9030

pastorjesse@ibgenesis.com.br

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
82-9681.8535/8851.5525

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

"Porque o reino de 
Deus não é comida 
nem bebida, mas 
justiça, e paz, e 

alegria no Espírito 
Santo." 

Romanos 14:17

Meditação

Aqui o apóstolo 
Paulo traz um 

ensinamento acerca 
do reino de Deus, 
que na verdade é 

uma lembrança para 
todos nós 

depositarmos nossas 
principais 

expectativas não 
somente nesta vida, 

mas no reino de 
Deus, onde a 

justiça, a paz, e a 
alegria duram 
eternamente.

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes
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Filiada a

Versículo da 
Semana

Banco Itaú: 
Agência: 1465-6
C/C: 21041-5

22 e 23 MAIO

23 MAIO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Mon./Port.

Kids

Estac.

SERVIÇO

DIAS

QUA
20/05

PR. GUILHERME

RITA

TONHO

ARLEY / MIRLANE

MÁRCIO / VAL

JORGE / ELZA

LINALDO

MARCUS W./MARCOS A./RANILDO

DOM (N)
24/05

DOM (M)
24/05

OSMARI

NALDA

ESTELA

OSÉAS

LUCINEIDE

-

-

-

-

-

ELISROBERTA

-

-

-

-

-

Coordenador da semana: ELENI (8706-7154/3316-4236)

Agende gabinete: 3342-2881 / 9627-0749

CONFERÊNCIA EJAD 2015
na Gênesis

GOL - GRUPO DE ORIENT. DE LIDERANÇA
Externo (fora)

15 a 17 MAIO

XII ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO
(externo)

CIA  NISSIDE 
ARTES

Informações na página 3

MINISTÉRIO DE COMUNICAÇÃO

O que fazemos? Cobertura de eventos internos, como cultos 
temáticos, eventos e atividades de outros ministérios, 
acampamentos, e demais atividades desenvolvidas pela 
igreja. Utiliza recursos como fotografias, matérias 
jornalísticas, filmagens e entrevistas. Publica e atualiza o site 
da igreja e as redes sociais que a mesma participa (facebook, 
twitter, youtube e instagram) e produz o informativo semanal. 
Também assessora o relacionamento da igreja com as mídias 
convencionais (TV, rádio, jornal e sites evangélicos).

Se você se identificou com algum destes serviços, então 
procure a Rose Ferreira (8832-7163) ou envie um 
email para comunicacao@ibgenesis.com.br e venha 
participar desta equipe.



pastorharry@ibgenesis.com.br

17.Mai : Jarbas Lourenço Souza Santos

18.Mai : Eliane da Silva Lima

18.Mai : Diêgo Pereira Santos

19.Mai : Josinaldo Barros de Andrade

19.Mai : Aline Tavares da Silva

19.Mai : Célia Ferreira de França Morais

19.Mai : Luciana Alves da Silva

20.Mai : Alba Maria Almeida de Araújo

20.Mai : Micaelle Maria da Silva

22.Mai : Luciene Freire Santana

23.Mai : Polyana Cristina Carneiro de Barros

23.Mai : Cayque Elvis Ferreira da Silva
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 9936-1043)

 8862-0884)
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 9902-9924)

) 8862-6607

 -)

“E, não podendo aproximar-se dele, por causa da 
multidão, descobriram o telhado onde estava, e, 

fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o 
paralítico”.
(Marcos 2:4)

Sem dúvidas, esta é uma das passagens mais curiosas e 
emocionantes do novo testamento, a união de quatro amigos 
que abandonaram suas necessidades pessoais e só pensaram 
em trazer o amigo enfermo para ser curado por Jesus. É um 
exemplo de cidadania e de mortificação do egoísmo. Difícil ver 
tamanha disposição quanto sabemos que eles também tinham 
suas necessidades pessoais e poderiam estar buscando um 
milagre para si. 

O texto avisa que ao chegar a casa onde Jesus estava 
hospedado em Cafarnaum, ela estava tomada de pessoas que 
descobriram a presença de Jesus ali e foram ouvi-lo em busca 
do seu milagre. O curioso é que os amigos não desistem diante 
da barreira intransponível ao tentar aproximar aquele 
paralítico de Cristo com aquela maca pesada em uma casa 
abarrotada de pessoas. Para eles, era simples, bastava dizer 
para em seguida voltar: “Tentamos, mas não foi possível”. No 
entanto, eles eram obstinados, daqueles que não desistem 
nunca. Aqui um aprendizado para nós. Alcançam os que não 
desistem diante dos obstáculos. Foi então que eles tiveram 
uma ideia inusitada, abrir um buraco no telhado e descer o 
rapaz através deles. Fico imaginando aqueles quatro rostos 
disputando uma visão privilegiada através do buraco feito no 
telhado tentando ver o milagre depois de ter descido o amigo. 

Certamente houve uma alegria exagerada em Cafarnaum 
quando todos puderam contemplar este milagre. Milagre feito, 
multidão desmobilizada, paralítico curado, voltando andando 
para casa, fica a pergunta: “Quem consertou o buraco do 
telhado?” Certamente não foram os expectadores. Eles não 
estavam envolvidos com a obra de Deus a ponto de se 
sujeitarem a fazer um serviço que não dizia respeito a eles. Os 
críticos escribas muito menos, pois apesar de conhecer os 
princípios de Deus, a bíblia diz que jamais trabalharam em 
benefício de terceiros. A turma dos que dizem: eu também 
quero o meu milagre? Certamente não! Esta turma é movida 
por interesse, não pela disposição ao trabalho que demanda a 
instalação do Reino de Deus. Também não foram os que 
ficaram maravilhados tanto com o perdão dos pecados 
liberados ao paralítico, como também com o milagre que 
recebeu. Esta turma é movida pela curiosidade e quando a 
curiosidade é saciada eles vão embora. A plateia de ouvintes 
de Jesus também não foi. Afinal, eles estavam frustrados 
porque a cena do paralítico descendo do telhado sugou todas 
as atenções e ações de Jesus. E quem foi então que consertou 
o buraco? 
Não fica claro se foram os quatro amigos quem consertaram o 
buraco, mas imagino que haja sido. Afinal, foram eles quem 

QUEM CONSERTOU O TELHADO?

CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

Marque-nos em suas fotos e publicações usando as hashtags 
#IBGênesis ou #IBG 

produziu aquele estrago. Independente de quem tenha sito, o 
fato nos traz uma reflexão. Dentro do cristianismo todos somos 
atraídos ao perdão de pecados como liberados por Jesus aquele 
paralítico e aos milagres que Deus faz. Isto não nos isenta da 
responsabilidade de tapar os buracos que fizemos antes do 
perdão e do milagre. Não é porque a graça instalada pelas 
conquistas de Jesus na cruz produziu perdão e milagres fáceis, 
que Deus nem as pessoas que produzimos algum tipo de 
prejuízo antes, esquecerão os prejuízos sofridos. Isto precisa 
ser reparado. Zaqueu é um exemplo aqui, após a sua conversão 
se dispôs a restituir quatro vezes mais aqueles a quem 
defraudou. 

A cena é maravilhosa, o perdão e o milagre compensaram 
tamanha disposição, coragem e persistência dos amigos. Agora, 
porém, perdão dado e milagre feito, vamos consertar os buracos 
que deixamos e substituir as telhas que quebramos? Só assim a 
cena fica perfeita. 

- FIM -

EJAD 2015

Com o tema Perturbadores, a Igreja 
Batista Gênesis promoverá o Encontro de 
Jovens e Adolescentes (Ejad) nos dias 22 
e 23 de maio, às 20h e às 9h, 
respectivamente. Com muita comunhão, 
louvor e aprendizado da Palavra de Deus, 
o Encontro será realizado na própria 
igreja, com a participação especial de Joel Jordão (PE) e Pr. 
Eliseu Lima (DF), além da Banda Bravhos, Atos 2 e Cia Faces de 
Teatro. Mais informações e ficha de inscrição estão disponíveis 
em nosso site. Acesse ibgenesis.com.br

CAMISAS - EJAD 2015

Se você reservou sua camisa do Ejad e ainda 
não pagou, não deixe de fazer seu 
pagamento hoje, pois somente quem está 
com o valor pago inteiramente estarão com 
suas camisas garantidas devido a grande 
demanda. Se você pagou apenas uma parte 
do valor, também é necessário quitar o 
restante. Para mais informações sobre as camisas, procurar a 
Bel (9381-6086).

VOCÊ TEM 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 (8726.5709)
       »Marcus (8888.9889)

CULTO DE MISSÕES

No último domingo do mês (31) 
teremos nosso Culto de Missões. 
Convidamos todos para estarem 
presentes. Venha junto com seus 
familiares e amigos. Vivenciaremos 
momentos marcantes na presença do 
Senhor. Esperamos você! 

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

As apresentações de crianças ocorrem 
sempre ao 3º domingo do mês. A próxima 
será no dia 21 de junho. Procure o Pb. 
Dilson ou Bráz para mais informações.

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

Pb. Dilson » 8851.5525
dilsondbs@gmail.com
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