
ACALMA-TE VENTO
Pr. Harry Tenório

(Marcos 4.39) -  “E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te, 
aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança”.

Hoje é um dia muito especial para todos nós. Por ordem do nosso oitavo aniversário, podemos 
lembrar quantos ventos fortes e uivantes já não atravessaram o nosso caminho para impedir a 
construção do ideal de Deus que é de estabelecermos uma igreja saudável, alternativa, 
avivada, amorosa onde o pecador encontre perdão, abrigo, restauração divina e onde famílias 
possam adorar livremente ao Deus criador.  

Podemos lembrar da pedra fundamental, do culto avivado que fizemos com poucas pessoas ao 
sol de uma manhã muito quente, onde fundamentamos o início da construção desta igreja. 
Muitos nos ajudaram por um tempo, foram muito importantes, outros nos ajudam até hoje.

Lembro dos ventos contrários, dos que não criam que com tão poucos conseguiríamos 
construir uma obra tão grande, lembro dos primeiros cultos realizados aqui, ainda com uma 
estrutura precaria, lembro das feijoadas do Edmilson com o intuito de arrecadarmos fundos e 
que geravam tanta comunhão. Lembro das dificuldades dos primeiros frutos, das expectativas 
nem sempre correspondidas, lembro dos que chegaram de longe como o Everton, Dilson, 
Marcelo, Jamerson, Josenilton que foram e ainda são extremamente importantes para nós. 
Lembro dos que chegaram de perto como Isaac, Marcus, katiane, André, Luiz, Marcio, Val, 
Leonardo, Lisiane e do Pr.  Guilherme. Estes têm sido a força e o vigor desta igreja.

Lembranças saldosas e doloridas de pessoas que iniciaram aqui esta obra conosco e que já 
foram colhidos por Deus como o irmão Mário, médico eficiente que com seus conselhos sábios 
nos dirigiam na boa vontade de Deus. Lembro da irmã Marluce, de quem recebi tantas 
palavras de encorajamento e vigor. Acometida de um cancer violento, quase sem fôlego dizia 
no seu leito de dor: “prossiga pastor, esta igreja é a paixão da minha vida, faça a obra que 
Deus propôs no seu coração”.

Lembranças alegres de pessoas tão importantes para nós como o Mário Alves, que com 
louvores avivados e vida consagrada tanto colaborou para que sentíssemos a presença de 
Deus. Lembro do dia que o Pr. João Filho, amigo muito querido, olhando para o Mário, 
profetizou me preparando: “se prepare pastor, Deus tem planos grandes com este menino, ele 
sairá de Maceió, depois de muitos dias voltará”. Um misto de dor e alegria, por querer o bem 
deste excelente amigo levita. 

Lembro também de amigos de sempre, como o “experiente e bom Pr. Agripino, Luis Carlos, 
Luciene, Rose, Aldinho, Nívea, Braz, Ulisses, Dimitris, Jorge, das Anas, Juliene, Maria José, 
Genivaldo, Clemilda, Eduardo, Bermuda, Marcus, Aliana, Ediclécia, Rosária, Ronaldo, Eli, 
Paulo, Iolanda, e de tantos irmãos amados que não cabem aqui apenas por falta de espaço”.

Lembro da minha linda esposa, uma coluna do meu ministério e esteio na construção desta 
igreja. Lembro dos meus filhos, alegria e vigor da minha vida.

Lembro de ventos contrários, tão bem expressos na linda e marcante melodia cantada pelo Pr. 
Emerson Pinheiro na música “Eu estava lá”. Lembro do que nos garante o verso, que Deus 
sempre esteve e estará conosco e digo em nome de Jesus: “VENTO CALA-TE E SE AQUIETE”, e 
vamos prosseguindo para o alvo até que se faça dia perfeito, onde Jesus virá nos buscar.
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Culto de Jovens e Adolescentes
No próximo Sábado (19.Set) às 19:30hs acontecerá mais um grande culto 

de jovens e adolescentes. Venha adorar e glorificar ao Senhor junto 
conosco. Serão momentos de muita alegria, adoração e comunhão. Tragam 
seus amigos!

Agenda Mínima IBI Gênesis 2010
Lc 14:28-32 “Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta 
primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? 
Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a 
podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele,dizendo: 
Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo 
à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar 
conselho sobre se com dez mil pode sair ao encontro do que vem contra ele 
com vinte mil? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda 
embaixadores e pede condições de paz.”

Amados Líderes de Ministérios preparem-se, pois dentro em breve 
estaremos juntos para gerarmos a Agenda Mínima da IBI Gênesis 
2010. Não fique de fora deste grande momento de planejamento para o 
próximo ano. Contamos Com a participação de todos!

Pastores e
Presbíteros

Pr. Harry Tenório
82-9444.7751 
pastorharry@

ibgenesis.com.br
  

Pr. Agripino 
Marinho

82-3352.2219
 

Pr. Guilherme 
Cerqueira

82-9973.1510 
pastorguilherme@
ibgenesis.com.br

Pr. Plínio Silva
82-9984.6579
pastorplinio@

ibgenesis.com.br
 

Presb. Luiz Carlos
82-9331.7052

lulaelu@gmail.com
 

Presb. Paulo 
Roberto

82-3033.2843

Nossos 
Ministérios

1.Min.Ação Social 
2.Min.Adolescentes 
3.Min.Casais 
4.Min.Coral 
5.Min.Crianças 
6.Min.Dança 
7.Min.Diáconos 
8.Min.Escola Bíblica 
9.Min.Esportes 
10.Min.Evangelismo  
11.Min.Gestão 
12.Min.Intercessão 
13.Min.Jovem 
14.Min.Louvor 
15.Min.Pastoral 
16.Min.Teatro 

.........................................................................................

.........................................................................................

Dia das Crianças
O Gênesis Kids está preparando 

uma grande festa para comemorar 
o dia das crianças. Teremos 
brincadeiras, louvorzão, peças 
teatrais, jogos, lanches e algumas 
surpresas. Ocorrerá durante todo 
o dia 17/10/09. Seu filho não pode 
ficar de fora. Maiores informações 
nos próximos informativos ou com 
Jameson/Izabelli (líderes do 
ministério infantil).

Tarde com o Senhor

“... por que eu sou o Senhor, que 
te sara.” - (Ex 26.15b)

Venha participar conosco dos 

cultos que estão ocorrendo todas 
as quartas na IBI Gênesis. São 
momentos maravilhosos na 
presença do Senhor. Venha e traga 
amigos.
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Culto de Cura e Libertação

todas as quartas-feiras

das 15 às 17hs na Gênesis



Oficina do Casamento
O Ministério Vida Melhor informa que os convites para a oficina do 

casamento já estão a venda. O valor é de apenas R$ 10,00 (dez reais) por 
casal. Esta oficina tem o objetivo de ajudar os casais que enfrentam 
dificuldade no casamento a encontrar o caminho da felicidade conjugal e 
mostrar aos casais felizes que é possível ser mais feliz ainda, porque não 
existe casamento tão bom que não possa ser melhorado. Interessados em 
participar devem procurar por Marcelo e/ou Izaura para adquirirem seus 
convites. 

Ministério de Louvor
“Louvai-o pelos seus atos poderosos; louvai-o 
conforme a excelência da sua grandeza” – 
Sl.150.2

Queremos agradecer a Deus pelos 8 anos que Ele 
nos tem confiado a condução do seu louvor, na 
Gênesis. Nesse ano aprendemos o que significa o 
“sacrifício de louvor” e vimos o quanto o Senhor 
tem trabalhado ao nosso lado. Agradecemos a cada 

um de vocês que tem ajudado de alguma forma, em especial ao Pr. Harry 
que sempre esteve presente e nos apoiou com sua visão e paixão pelo 
louvor. Creiam, continuamos a sonhar e a orar para que Deus levante 
adoradores desesperados pela Sua presença e que não o deixem mesmo em 
meio aos desertos. Levitas, a recompensa maior os aguarda na eternidade, 
continuem adorando ao Pai e não desistam nunca

Agende Gabinete 

82.3032-3019

82.9147-7635

EBD

É a Escola Bíblica 
Dominical, onde 

você aprende mais 
da palavra de Deus.

Seja qual for a sua 
idade, participe!

Domingo : 9h

 Deseja 
compartilhar um 
testemunho no 
informativo?

Escreva seu 
testemunho, 

entregue a um 
diácono ou envie 

para:

faleconosco@ 
ibgenesis.com.br

 Para 
Contribuições e 

Ofertas

Banco do Brasil

Agência: 3393-6

C/C: 26595-0

Banco Itaú

Agência: 1465-6

C/C: 21041-5

Igreja Batista 
Gênesis

 Agende uma 
Visita no seu Lar 

Você que está 
passando por 

problemas ou quer 
uma visita em seu 

lar, entre em 
contato com nossa 
secretaria (3342-
2881)  e agende 

uma visita do 
Núcleo de Visitação.

.........................................................................................
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Aniversariantes da 
Semana

16.Set: Maria Roseni
17.Set: Maria de Lourdes
19.Set: Maria Elza

Treinamento 
Evangelístico

O Ministério de Evangelismo 

realizará um treinamento no mês 
de novembro para toda igreja. O 
mesmo tem como objetivo 
preparar nossos membros para 
futuras atividades evangelísticas. 
Mais novidades nos próximos 
informativos ou através do e-mail:
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Atividades Semanais
Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica
16:30 - Intercessão, oração, agradecimentos
17:15 - Adoração Alternativa
18:00 - Culto da Família

Terça
18:00 - Intercessão
19:00 - Futebol Masculino
19:30 - Ensaio Ministério de Adolescentes

Quarta
15:00 - Tarde com o Senhor (culto)
19:00 - Voleyball

Quinta
18:30 - Intercessão, oração, agradecimentos
19:30 - Culto da Santificação

Sexta
19:00 - Futebol Feminino

Sábado
14:00 - Futebol Masculino
14:00 - Ensaio Ministério de Teatro
15:00 - Ensaio Ministério de Dança
15:00 - Ensaio do Min. de Louvor
18:30 - Ensaio do Min. de Coral

.....................................................................

Propósitos de Jejum e Oração

1.Pastores e Líderes;

2.Por nossos membros e suas famílias; 

3.Pela paz em Israel;

4.Por nossos Governantes;

5.Término da Construção;

6.Ministério Gênesis Kids;

7.Cantata de Natal;

8.Implantação de Grupos Pequenos;

9.Oficina do Casamento;

10.Ministério de Jovens e Adolescentes.

Agenda Gênesis

19/Set : Culto de Jovens e Adolescentes

25 e 26/Set : Oficina do Casamento

02/Out : Grande Vigília

03/Out : Culto de Jovens e Adolescentes

07/Out : Grande Vigília

08/Out : Culto de Formatura

11/Out : Santa Ceia do Senhor

......................................................................................................................

..................................................

Escala semanal Ministério Diaconal
“Servindo com excelência a Noiva de Cristo”

QUI DOM (M) DOM (N)

17/9/09 20/9/09 20/9/09

Dirigente LUCIENE - DÍLSON

Água EDILENE - GELZA

Ofertório BONIFÁCIO IZABELLI LUCIENE

Recepção-1 ALUÍSIO / MARIA JOSÉ - MARCELO / IZAURA

Recepção-2 - - MÁRCIO / VAL

Kids - - MARCUS

Estacionamento - - JARBAS / MARCELO

Visitantes - BONIFÁCIO / EDILENE ROSÁRIA / NIREIDE

DIAS

Coordenador da Equipe: ANTÔNIO (Contato: 8802-3328)

SERVIÇO


