
Atividades Semanais

Domingo

08:00 - Consagração

09:00 - Escola Bíblica

17:00 - Intercessão

18:00 - Culto da Família

Segunda

19:30 - Futebol Masculino-Membros

20:00 - Ensaio do Coral

Terça

19:00 - Futebol Masculino

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

14:00 - Ensaio dos Adolescentes

15:00 - Futebol Masculino (30 anos)

15:00 - Voleibol

15:00 - Ensaio do Min. de Dança

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
82-99938.0012

pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Jessé Pimentel
82-98873.2541/99990-9030

pastorjesse@ibgenesis.com.br

Pr. Guilherme Cerqueira
82-99973.1510 

pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Pr. Javan Medeiros
82-99934.6906

javanmedeiros@hotmail.com

Presb. Luiz Carlos
82-99331.7052

lulaelu@gmail.com

Presb. Dilson Braga
82-99681.8535/98851.5525

dilsondbs@gmail.com

Presb. Bráz Ferreira
82-99675.0706/99132.7761
brazmaceio@yahoo.com.br

Presb. Gilvan Barbosa
82-98816.2412/99944.7125
gilvanbarbosa.al@gmail.com

Banco do Brasil:
Agência: 3393-6
C/C: 26595-0

Maceió, 27 de setembro de 2015 - Nº389

informativo semanal

"A vossa palavra 
seja sempre 
agradável, 

temperada com sal, 
para saberdes como 
deveis responder a 

cada um." 
Colossenses 4:6

Meditação

Aqui aprendemos 
que é preciso 

articular bem as 
palavras, usar o 

vocabulário correto, 
o tom de voz 

adequado, para 
saber falar a cada 
tipo de pessoa. É 

importante sempre 
ter uma atitude 

positiva e ter uma 
conversa agradável. 
Sal em excesso fica 
salgado, e pouco sal 
também não é bom, 
por isso devemos ter 

equilíbrio e 
moderação. 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

03 OUTUBRO

10 OUTUBRO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Mon./Port.

Port.Lateral

Kids

Estac.

SERVIÇO

DIAS

QUA
30/09

-

ELIANE

ROSÁRIA

ANDRÉ/ANGÉLICA

CRISTINA/MARINHO

MANOEL/ELISROBERTA

-

HÉLIO

ALEXSANDRO/ADRIANO/RICARDO

DOM (N)
04/10

DOM (M)
04/10

IOLANDA

AILDA

LUIZ HONORATO

LINALDO/FABIANA

NATALÍCIO/LANA

-

-

-

-

-

-

JORGE

-

-

-

-

-

-

Coordenador da semana: LUIZ SANTOS (99943.0888)

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

MOMENTO JOVEM/ADOLESCENTE
19h, na Gênesis

COMEMORAÇÃO MÊS DAS CRIANÇAS
15h às 19h, no templo e quadra

02 OUTUBRO

REUNIÃO MINISTERIAL
19h às 00h - na Gênesis

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 
Fer re i ra  ( 8832-7163)  ou  env i e  um ema i l  pa ra 
comunicacao@ibgenesis.com.br e venha participar desta 
equipe.

CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

Marque-nos em suas fotos e publicações usando as hashtags 
#IBGênesis ou #IBG 
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pastorharry@ibgenesis.com.br

27.Set : Alan Celso

27.Set : Erivaldo Farias

28.Set : Brenda Jennifer

29.Set : Marília Rafaela

30.Set : Cristhiane Carvalho

30.Set : Gilvan Barbosa

01.Out : Adilane Alves

02.Out : Silvano Tavares

02.Out : Carlos André

02.Out : Janivleia Pereira

02.Out : Aleksângela Kellmanns

02.Out : Marlene Oliveira

03.Out : Kety Lucy

 98112-5692)

 98823-7317)

 98111-1159)

 98709-4232)

 98831-7057)

 98816-2412)

 98886-8086)

 98890-0802)

 98821-1004)

 98898-8069)

 99324-7305)

 98828-4001)

 98832-7109)

“Conhecemos o amor nisto: que ele deu a sua vida por 
nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos”. 

(I João 3:16).

Somos feitos para relacionar, quando Deus criou o homem 
tinha este propósito. Relacionar na vertical com Deus, 
relacionar na horizontal com os homens. Por isto que a síntese 
dos mandamentos feita pelo Cristo foi: (Lucas 10:27) - 
“Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a 
tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu 
entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo”. Era Deus 
desejando interferir positivamente na nossa maneira 
imperfeita de relacionar. 

Nem que você queira vai conseguir viver sem relacionar. Um 
dos melhores livros que já li na vida foi Papillon. O livro conta 
uma história verídica de um prisioneiro francês que viveu 
isolado na Ilha do Diabo, um sinistro complexo presidiário que 
a França mantinha na Guiana Francesa, do qual praticamente 
ninguém saía vivo. Uma das formas de tortura mais cruéis e 
comuns mantidas na ilha era o longo isolamento em celas 
solitárias. Papillon testemunha que o objetivo era levar o preso 
a um estado de completa loucura, que é o que produz o 
completo isolamento do homem de qualquer tipo de 
relacionamento. Isto acontece exatamente por causa do 
propósito de Deus na concepção do homem: Ele nos fez para 
relacionar. 

Outro dia uma moça muito sincera, jornalista de profissão, de 
férias e de passagem por Maceió assistiu um culto aqui na 
igreja e na segunda feira me ligou perguntando: “Vi que vocês 
estão estudando sobre relacionamento profundo com Deus. 
Não me entenda mal, mas gostaria que me desse um único 
motivo apenas para que venha investir em um relacionamento 
mais intenso com ele?” É lógico que ela não estava em busca 
de respostas prontas, do tipo: Porque é um mandamento 
divino. Mente arguta e treinada para pensar rápido, 
experimentada na arte de questionar dentro da própria 
profissão, o que ela desejava era uma resposta que produzisse 
convicção na alma. 

Ocorreu-me iniciar a resposta lembrando um artigo que havia 
lido em uma revista semanal brasileira há muitos anos atrás, 
onde o jornalista faz uma matéria com pessoas solitárias que 
compram um animal de estimação apenas para ter um 
relacionamento estável, para não enlouquecer de solidão 
como tão bem narrou Papillon. A resposta à indagação da 
jornalista foi produzindo uma reflexão interior no meu próprio 
coração, de forma que o maior beneficiário da resposta nem 
estava sendo à jornalista e sim eu mesmo. Na hora lembrei 
logo do filme espetacular estrelado por Richard Gere, sempre 
ao teu lado, uma adaptação verídica que conta sobre a 
lealdade de um cão japonês da raça Akita chamado Hach ao 

A QUEM ESTOU RESPONDENDO:
A ELA OU A MIM?

seu dono. 

O filme trata de um drama vivido pelo animal com a perda de seu 
dono, remete ao espectador a força de uma grande amizade, 
que ultrapassa até os mistérios da morte. No decorrer do filme o 
relacionamento entre o cãozinho e seu dono vai ficando tão 
estreito que ele passa a ir leva-lo e busca-lo na estação de trem 
onde pega transporte para ir ao trabalho. Um dia, seu dono 
morre e não volta no horário determinado. Sem entender direito 
o que estava acontecendo, Hach durante longos dez anos 
passou a invariavelmente comparecer ao local da estação no 
horário que seu dono chegava o esperando até altas horas da 
noite. Foi construída uma estátua com a imagem do amigo fiel a 
espera de seu dono na pracinha em frente à estação de trem, 
que foi o lugar onde Hach fechou os olhos pela última vez à 
espera de seu dono, levando consigo as lembranças de dois anos 
de uma verdadeira amizade com dedicação e lealdade. Ao final 
daquela conversa com a jornalista pude perceber como somos 
beneficiados com a arte de nos relacionar bem com Deus e com 
seus filhos. 

Satisfeitas as dúvidas da jornalista, agora eu era quem tinha que 
responder silenciosamente uma dúvida no meu coração. É lógico 
que Deus fez investimentos enormes no seu relacionamento 
comigo, maiores dos que fez o dono do cãozinho, afinal Deus 
entregou seu próprio filho para me salvar. Será que tenho 
amado a Deus na mesma intensidade que Hach passou a amar 
seu dono? Será que todo sentido da minha vida é motivado em 
anunciar Jesus às pessoas e a esperar sua volta? Quantos anos 
eu vou estar disposto motivar em alta intensidade minha vida na 
sua volta como fez Hach com seu dono mesmo sabendo que há 
uma grande probabilidade de ainda não ser naquele dia? Será 
que serei capaz de aguardá-lo diariamente na estação da vida 
sem variar meu comportamento ainda sentindo cada fim de dia 
que sua volta ainda não seria naquele dia? Percebi que a grande 
resposta a esta pergunta está no versículo posto. Se de fato 
estou motivando minha vida em alta intensidade na expectativa 
da sua volta, enquanto ela não se dá, vou à semelhança do que 
ele fez por mim doando a minha vida a irmãos que necessitar de 
um pouco de atenção, de relacionamento, da estabilidade de 
uma amizade sincera e verdadeira. Assim percebo que a 
resposta dada a jornalista também serve para mim. 

- FIM -

DANÇA KIDS

O Ministério de Dança informa que os ensaios para a dança do 
ministério infantil terão início no mês de novembro e as 
inscrições já estão abertas para crianças de 4 aos 12 anos. Os 
ensaios são aos sábados, às 14h. Informações com a Lua 
(99653-1466) e Thayse Mary (99922-1770).

RETIRO DA FAMÍLIA 2016

Estão abertas as pré-inscrições para o Retiro da Família 2016! 
Os interessados deverão se inscrever via formulário online, 
disponível no link www.ibgenesis.com.br/retiro2016, e 
efetuar o pagamento na igreja à equipe de inscrições, liderada 
pelo diácono Márcio, nos cultos de domingo. É importante 
ressaltar que o formulário deverá ser preenchido 
individualmente por todos que irão ao retiro, independente de 
idade.

Caso não haja a comprovação de pagamento, sua inscrição 
será excluída do banco de dados, abrindo vaga para outra 
pessoa. Além desta fase, estaremos construindo as demais 
nestes próximos meses e disponibilizando as informações em 
nosso site. Desde já, contamos com sua oração para que Deus 
derrame o seu Espírito Santo naqueles dias.

Quando: 6 a 9 de fevereiro de 2016 (feriado de carnaval)
Onde: Rancho Pé de Pinhão, Marechal Deodoro-AL
Quanto:

Acomodação          À vista          A prazo (em até 6x)

Chalé                    R$ 320,00                 R$ 350,00

Alojamento            R$ 220,00                 R$ 250,00

Barracas                R$ 180,00                 R$ 210,00

DIA DAS CRIANÇAS

O Ministério Gênesis Kids convida toda criançada para participar 
da comemoração do dia das crianças. Teremos muitas 
brincadeiras, diversão, louvor, lanche e muita comunhão. Será 
aqui na Gênesis, dia 11 de outubro, às 18h. O valor da inscrição é 
de R$ 10 e pode ser feita com o tio Manoel. Não fique de fora!
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