
Atividades Semanais

Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica
16:30 - Intercessão
17:15 - Adoração Alternativa
18:00 - Culto da Família

Segunda
19:30 - Futebol Masculino-Membros

Terça
18:00 - Intercessão
19:00 - Futebol Masculino

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

Quinta
18:30 - Intercessão
20:00 - Culto da Santificação

Sexta
19:00 - Futebol Feminino

Sábado
14:00 - Futebol Masculino
14:00 - Ensaio do Min. de Teatro
14:00 - Ensaio do Min. de Louvor
15:00 - Ensaio do Min. de Dança
17:00 - Ensaio do Min. de Coral
17:00 - Ensaio Min. de Jovens

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 de Coral;

7.3º Encontro de Jovens;

8.Implantação de Grupos Pequenos;

9.Gestão de Ministérios;

10.Ministério Infantil Gênesis Kids.

Filiada a

Av. Durval de Góes Monteiro, 1500
Tabuleiro  -  CEP: 57080-900 - Maceió/Al.

Contatos
 (82)3342.2881 / 3032.3019

www.ibgenesis.com.br
E-mail:faleconosco@ibgenesis.com.br

Pastores e Presbíteros

Pr. Harry Tenório
82-9938.0012

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

Pr. Jessé Pimentel
pastorjesse@ibgenesis.com.br

82-8872.2541

Presb. Luiz Carlos
82-9331.7052

lulaelu@gmail.com

Presb. Paulo Roberto
82-3033.2843

Agende Gabinete 

(82) 3342.2881

(82) 3032-3019

(82) 9147-7635

Contribuições e Ofertas - Igreja Batista Gênesis

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

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

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes

Ano III

informativo semanal

Torne-se Músico!
Se você tem interesse em aprender tocar violão, chegou a 

oportunidade. Estão abertas as inscrições para o curso de 
violão (iniciantes) com o professor Fábio Zani. Material 
didático totalmente gratuito (valor do curso será combinado 
entre o professor e a turma). Não perca esta rica 
oportunidade de aprender a tocar um instrumento musical. 
Faça sua inscrição diretamente com o professor Fábio Zani 
ou em nossa secretaria.

Versículo 
Bíblico da 
Semana

"Eu os estou 
enviando como 
ovelhas entre 

lobos. Portanto, 
sejam astutos 

como as serpentes 
e sem malícia 

como as pombas." 
Mateus 10:16

Ser astuto como 
uma serpente não 

quer dizer ser 
enganador. 
Significa ser 

atento e 
prudente. Como 

Cristão, não 
faltarão ocasiões 
em que outras 

pessoas tentarão 
tirar proveito da 
sua honestidade. 

Peça a Deus o 
controle do 
Espírito em 
situações de 
confronto ou 

ataque. Ele é fiel 
e atenderá o seu 

clamor.

Meditação

Agenda Gênesis

16 à 18/Jul : 3º Encontro de Jovens

24/Jul : Jogo entre solteiros e casados

25/Jul : Culto de Missões

30/Jul : Grande Vigília

08/Ago : Consagração de Santa Ceia

08/Ago : Santa Ceia do Senhor

14/Ago : Culto de Jovens

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

Prepare-se para ser impactado com o que
Deus vai ministrar ao seu coração

Aulas de violão
Informações pág. 05

QUI DOM (M) DOM (N)

15/7/10 18/7/10 18/7/10

Dirigente MÁRCIO - DILSON

Água IZAURA - VAL

Ofertório MARCELO ROSÁRIA BRÁZ

Recepção-1 NATALÍCIO / LANA - ANDRÉ / ANGÉLICA

Recepção-2 - - JORGE / ELZA

Kids - - ULISSES

Estacionamento - - JAMESON / NATALÍCIO

Visitantes - - ISAAC / KATIANE

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da semana: MÁRCIO (9978-0235)

fabinho_soares_@hotmail.com

secretaria@ibgenesis.com.br 

9121-8155 / 9655-2171

(82) 3342-2881



“Vendo Jesus às multidões, subiu o monte, e como se 
assentasse, aproximaram-se os seus discípulos; e ele passou a 
ensiná-los dizendo...” (Mt5.1-2)
Jesus tinha um forte interesse e um amor profundo pelas 
multidões. O evangelista Mateus (9.36), testemunhou que “ao 
ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas 
e desamparadas, como ovelhas que não tem um pastor”. Foi em 
meio às multidões que Jesus achou inspiração para pregar os 
melhores sermões que já foram pregados neste mundo, foi em 
meio às multidões que manifestou os mais poderosos sinais e 
milagres jamais vistos aqui. 
Em meio à multidão descobrimos a mulher Cananéia, cuja fé 
jamais se viu em Israel (Mt 15.21-28). Seu exemplo de fé 
perseverante e resistente até as negativas de Deus serve de 
exemplo a todos nós. Em meio à multidão Jesus percebe um 
toque diferente de uma mulher com um câncer de útero (Mc 
5.30-31). Com ela descobrimos que tudo que precisamos para 
receber o milagre é nos aproximar de Deus a um nível de 
distância tão próximo que possamos tocá-lo. E o cego de 
nascença, que não bastasse o infortúnio de ter nascido cego, 
ainda era acusado de está sofrendo por causa das 
conseqüências dos pecados cometidos por ele ou por seus pais. 
Vivia condenado a pedir pelo resto da vida se desejasse comer, 
dependente e emocionalmente oprimido (Jo 9). Com ele nós 
aprendemos que a obediência a Deus é uma fábrica de milagres. 
Ele nem sabia quem estava diante dele, por isto mesmo nem 
clamou pela cura, mas apenas porque foi obediente ao lavar-se 
no tanque de Siloé, que quer dizer enviado, ficou curado (6).
Na verdade todos juntos formam uma multidão, inseridos nela 
somos apenas um número estatístico, um a mais no meio de 
uma grande aglomeração. Havia mil pessoas no culto hoje, é 
assim que contamos. Diluídos no meio de muitos, ninguém nos 
repara, passamos despercebidos. O que nos diferencia então? É 
a paixão do mestre pelos anônimos inseridos na multidão. Gente 
sem nome, pessoas comuns, vidas sofridas, que apenas por 
estarem diante do filho de Deus tornam-se célebres pelas suas 
conquistas. Em meio às multidões ele percebeu Zaqueu, Maria 
Madalena, e a viúva de Naim (Lc 7.11-16). Lá vai a pobre mãe no 
cortejo fúnebre do seu filho amado. Não bastasse o infortúnio de 
ter perdido o marido, agora perdera também o filho. A frase de 
Jesus parece incoerente quando compadecido: “não 
chore”. Como não chorar se dentro do caixão rumo ao túmulo 
estava seu filho? Mas quem dizia isto tinha em si poder para 
consolar aquela mulher. Segundos depois do singelo pedido, ele 
toca no caixão e manda o jovem levantar. O segundo pedido 
parecia mais débil que o primeiro, mas quem pedia era 
Deus, por isto o menino ressuscitou.
É por isto que eu recomendo a todos que viva em meio às 
multidões de crentes. Jesus adora está nestes lugares, e feliz é 
quem tem em meio à multidão um encontro com ele. Vão ter 
suas lágrimas trocadas por um sorriso, seus problemas 
resolvidos através de um milagre. Deixemo-nos ser achados por 
ele no meio das multidões.

PAIXÃO DE JESUS PELAS MULTIDÕES
Pr. Harry Tenório

FIM!

3º Encontro de Jovens
Será no próximo final de semana o 3º Encontro de Jovens de 

Nossa igreja. Momentos de muita alegria, diversão, adoração e 
comunhão. Toda a equipe do Geração Atitude e de outros 
ministérios estão empenhados para realizar um grande evento 
para honra e glória do Senhor. A expectativa e a ansiedade dos 
jovens que se inscreveram são enormes.  Pedimos a oração de 
toda a igreja para que o Senhor venha abençoar 
tremendamente este encontro.

Ministério de Adolescentes
O Ministério de adolescentes Geração Ativa visa o crescimento 

dos Jovens em obediência a Jesus Cristo, aos seus líderes 
espirituais e aos seus pais e em suas habilidades pessoais. 
Trabalhamos para que todos os adolescentes venham aplicar 
seus dons e talentos na igreja, no serviço à comunidade e 
busquem uma vida de adoração a Deus continuamente com 
palavras e atitudes.

Ministério de 
Intercessão

Interceder é colocar-se no 

lugar de outro e pleitear a sua 
causa, como se fora sua 
própria. É estar entre Deus e 
os homens, a favor destes, 
tomando seu lugar e sentindo 
sua necessidade de tal 
maneira que luta em oração 
até a vitória na vida daquele 
por quem intercede. O 
Ministério de Intercessão de 
nossa igreja convida você 
para fazer parte dele. 
Interessados devem procurar 
a irmã Maria José.

Culto de 
Missões
No dia 25 de 

julho às 18h, 
e m  n o s s a  
igreja, teremos mais um culto 
de missões. Não deixe de 
participar, venha com seus 
familiares e amigos.

Grande Vigília

Aniversariantes 
da Semana

12.Jul: Wilson Valério
16.Jul: Andreia Vieira
16.Jul: Aldem Filho
17.Jul: Isabella Juliana
17.Jul: Gabriela Calheiros
17.Jul: Carolina Calheiros 

Ministério 
de Dança

O Ministério de 

dança de nossa 
i g r e j a  e s t á  

realizando ensaios com 
crianças de 4 a 12 anos. Os 
pais das crianças interessadas 
em participar, devem procurar 
por Nívia (8801-8257) e/ou 
Alessandra (9153-8481). Os 
ensaios acontecem todos os 
sábados a partir dás 14h na 
sala do Ministério de Dança.

Solteiros x Casados

No próximo 

dia 24/07/10 
t e r e m o s  o  
tradicional jogo 
entre solteiros 
e casados de 
nossa igreja. 
Os solteiros 
terão mais uma chance para 
ganhar dos casados. Maiores 
informações com Eduardo 
(Ministério de Esportes). 

Tarde com o 
Senhor

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

Venha participar dos cultos 

que estão ocorrendo todas as 
quartas na IBI Gênesis. São 
momentos maravilhosos na 
presença do Senhor.

Prepare-se! Você vai se 
surpreender e ser impactado 

com o que Deus vai ministrar ao 
seu coração através desse tema.

Culto de Cura e Libertação

todas as quartas-feiras

das 15 às 17hs na Gênesis

das 18 às 23:45h

Participe!
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