
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, 04 de outubro de 2015 - Nº390

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

11 OUTUBRO

12 OUTUBRO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Mon./Port.

Port.Lateral

Kids

Estac.

SERVIÇO

DIAS

QUA
07/10

PB. DILSON

NIREIDE

RICARDO

OSMARI/ROSÂNGELA

LUCIENE/MARCOS ANTÔNIO

LÉO/CIDA

-

LINALDO

JORGE/LUIZ SANTOS/YRWSON

DOM (N)
11/10

DOM (M)
11/10

MARCELO

IZAURA

ULISSES

SILVIO/NICINHA

SEBASTIÃO/EDILEUZA

-

-

-

-

-

-

HÉLIO

-

-

-

-

-

-

Coordenador da semana: JAMESON (99650-7410)

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

CULTO DE CEIA
20h, na Gênesis

FERIADO
-

10 OUTUBRO

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

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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Casamento
C O L E T I V O



pastorharry@ibgenesis.com.br

04.Out : Larissa Guimarães

05.Out : Camila Louanne

06.Out : Ana Luiza

07.Out : Rodrigo Saraiva

08.Out : Viviane Dias

08.Out : Janes Souto

09.Out : Josefa Marli

 98804-6028)

 3342-4775)

 98868-8624)

 99157-9120)

 98892-5139)

 98809-4115)

 99935-8879)

 “Ó Deus, não estejas em silêncio; não te cales, nem 
te aquietes, ó Deus!”

(Salmos 83:1)

O barulho sempre esteve presente na vida humana. Ele serve 
de sinal de alerta. Desde os primórdios o homem se guiou pelo 
barulho. Para os nossos mais longínquos ancestrais altos 
grunhidos, por exemplo, poderia ser um sinalizador de que um 
grande dinossauro estava se aproximando. Corra, se esconda, 
era o caminho que aquele barulho os indicava a fazer. Hoje um 
barulho de freio brusco indica a possibilidade de um acidente 
de carro. Um apito de um trem avisa: Saia da linha.  As igrejas 
antigamente tinha um sino no alto de uma torre para indicar o 
horário da liturgia. 

O barulho sempre esteve tão presente na história do homem, 
que é possível ver uma criança tentando vencer o pai e a mãe 
no grito. Aliás, é aqui que começamos a errar, porque não raro 
cedemos ao choro da criança, ainda que ela tenha utilizado isto 
de “birra” como instrumento de coerção. Não é assim com o 
Jorge da Manu. Outro dia ele estava me contando de uma das 
primeiras experiências paternas que teve. Ouvindo o choro da 
criança a mãe, lógico, se dispôs imediatamente a ir socorrê-la. 
Impedindo-a de avançar, ele prendeu a mãe afirmando: “Não 
vá! Tomando como base a minha vasta experiência isto é birra, 
se for ela vai aprender a se comunicar com você desta forma. 
Para ela chorou mamãe chega é a forma apenas de dizer: Estou 
sentindo sua falta ao meu lado”. Alguém poderia perguntar ao 
Jorge de onde vem tanta experiência, já que ele é um pai de 
primeira viagem, e certamente ele diria: “Era assim que fazia 
com a mamãe Marlene, eu berrava e ela me atendia”. Está 
explicada tanta ciência. O fato é que não estamos 
acostumados com o silêncio e quando não conseguimos ou não 
sabemos convencer “numa boa”, queremos vencer no grito 
desde pequeno.

Deus já conhece a natureza dengosa do homem, e utilizando a 
mesma ciência do Jorge, sabe que desde criança fazemos 
barulho para chamar atenção, para pedir socorro ou apenas 
para desfrutar da sua companhia. O silêncio de Deus sempre 
incomodou o homem, principalmente porque a leitura 
equivocada que ele faz nesta hora é a de que Deus não está por 
perto, ou a de que ele não se importa comigo. Lógico que este 
pensamento provém das trevas. O próprio Jesus prometeu: 
(Mateus 28:20) - “Ensinando-os a guardar todas as coisas que 
eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos os 
dias, até a consumação dos séculos. Amém”. Pelo ensino de 
Jesus, a única condição da sua ausência é estarmos sem 
guardar o que ele tem mandado. Havendo obediência a sua 
instrução, não há como Deus não está presente porque temos 
isto garantido em promessa. 

O SILÊNCIO DE DEUS E A
CIÊNCIA DO JORGE

Talvez alguém diga, mas e as orações que fiz ainda sem 
respostas? O silêncio de Deus não indica ausência de resposta. O 
silêncio é a forma mais inteligente de comunicação ente Deus e o 
homem. Aliás, quem disse que para Deus o trabalho e a 
execução dos nossos pedidos tem que ser feito com barulho? E 
também, quem disse que ele tem interesse em sustentar sua 
relação com o homem na base do me pede que eu irei te dar? 
Isto é relação de interesse, não de amor e amizade. O caso é tão 
grave que Tiago nos ensina (Tiago 4:3) - “Pedis, e não recebeis, 
porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites”.  E o 
mais importante, contamos com a ajuda sempre presente do 
Espírito Santo nos assistindo, nos socorrendo nas nossas 
fraquezas, e até alinhando nossas más orações: (Romanos 
8:26) - “E por isto o Espírito ajuda as nossas fraquezas; porque 
não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o 
mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis”.

- 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!

CANTINA

Agora você já pode fazer aquele lanche delicioso ao final do 
culto, pois nossa cantina está de volta e melhor do que nunca. 
Não deixe de participar também de mais este momento de 
comunhão.

ACAMP EJAD – “O MARCO”

Nosso Acamp Ejad já tem data: 20, 21 e 22 de novembro. Será 
na chácara do Cigano na Barra de Santo Antônio. Em breve, as 
inscrições estarão abertas no site da igreja. Jovens e 
adolescentes entre 13 e 25 anos poderão se inscrever. Prepare-
se desde já para viver momentos marcantes na presença de 
Deus. Para mais informações procure Thiago e Gisele.

CASAMENTO COLETIVO 2015

Para os casais, casados no civil, que nunca realizaram a 
cerimônia religiosa, o ministério de casais oferece a 
oportunidade de realizar este sonho. Nosso próximo 
casamento coletivo será no dia  12 de dezembro de 2015. Os 
casais interessados deverão procurar os integrantes do 
ministério de casais ou líderes de GP da igreja para inscrever-
se. As inscrições são gratuitas  e podem ser realizadas no 
período de 20 de setembro à 11 de outubro.
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