
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 Masc (Quadra da Igreja)

19:30 - Fut. de campo acima de 35 anos

Quarta

19:00 - Intercessão

20:00 - Culto de Cura e Libertação

Quinta

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

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 - Esportes

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
82-98877.2550/99990.9030

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, 06 de novembro de 2016 - Nº443

informativo semanal

"Confie no Senhor de 
todo o seu coração e não 
se apóie em seu próprio 

entendimento; reconheça 
o Senhor em todos os 
seus caminhos, e ele 
endireitará as suas 

veredas." 
Provérbios 3:5-6

Meditação

A confiança do cristão 
está baseada na fé 

depositada em Deus. Não 
importa se o nosso 

próprio entendimento 
mostra um caminho 

diferente, somente Deus 
pode guiar nossos passos 

na direção certa. À 
medida que confiamos e 

reconhecemos Sua 
vontade, o sentimento de 
bem-estar e realização se 

fortalece. A pessoa 
confiante é segura e 

positiva. Vê o futuro com 
uma certeza interior que 
o impulsiona para frente. 

Uma pessoa confiante 
sabe como encarar as 

derrotas da vida. 
Otimismo e alegria são 

frutos naturais de 
pessoas confiantes. Filiada a Convenção das Igrejas Batistas Independentes
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Filiada a

Versículo da 
Semana

Banco Itaú:
Agência: 1465-6
C/C: 21041-513 NOVEMBRO

15 NOVEMBRO

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

CULTO DE SANTA CEIA
às 18h, na Gênesis

FERIADO
-

ESPAÇO BUSINESS

12 NOVEMBRO

MEGA GERAÇÕES JOVENS
às 19h, na Gênesis

07.Nov : Francisca Izabelli

11.Nov : Ricardo Henrique

12.Nov : Miriam de Carvalho

 98823-3496)

 99959-3905)

 98835-6905)

MARCOS ANDERSON DA SILVA
Pinturas em geral

- Comércio e Indústria; Texturas, Massa corrida.

Rua Caxangá, 5A, Colina 2

Contato: (82) 98866-1402 / (82) 99309-1266

marcos.anderson31@hotmail.com

CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

Marque-nos em suas fotos e publicações usando a hashtag 
#IBGênesis

GLORY TO GOD
Roupas e acessórios cristãos de alta qualidade!

Longlines, regatas, t-shirts, baby looks, bonés 

aba reta, necessarie, etc. Renda revertida para mis-

-sões e projetos evangelísticos. Informações com 

Eduardo (82) 99611-5538 / www.glorytogod.com.br

    @lojaglorytogod           /lojaglorytogod

CNPJ: 04.629.869/0001-50
INFORMAÇÕES PÁG. 03



pastorharry@ibgenesis.com.br

“E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E 
o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista.”

(Marcos 10:51)

Do ponto de vista físico ou social nenhum de nós tem 
identidade com este homem a quem Jesus estende sua 
atenção. Do ponto de vista físico ele é uma pessoa com uma 
enfermidade crônica nos olhos que produz debilidades, 
limitações, que faz viver a vida sem perceber a beleza 
explosiva do mundo criado por Deus. Já aqui ele carrega uma 
pergunta daquelas que gruda na alma, que povoa 
pensamentos, visita sonhos, se torna uma fábrica de sombras 
na alma mesmo em dias ensolarados: “Por que eu? Haviam 
tantos que podiam ter nascido cego, porque o Senhor permitiu 
que fosse exatamente eu?”

O fato é que ele tinha uma enfermidade que o alcançou e que 
produzia impedimentos. Mas que isto, do aspecto social ele 
esmolava, vivia na miséria, era um excluído social, tinha 
roupas rotas, velhas, doadas por alguém. Ele não tinha o 
direito de ir em um shopping, ficar olhando nas vitrines uma 
roupa que lhe agradasse, e simplesmente entrar em uma loja e 
dizer: vou levar esta. Seu corpo exalava um odor forte e 
desagradável típico daqueles que não se asseiam direito, seu 
cabelo e barba mal cuidados era a própria imagem do 
abandono e do descaso. Ele não tinha condições de comprar 
um bom brinquedo para seu filho, e ter o prazer de vê-lo 
sorrindo em gratidão pelo gesto de carinho do seu pai.

Do ponto de vista religioso, os legalistas logo achavam duas 
explicações: Ele é assim porque seus pais pecaram, ou porque 
ele mesmo pecou. Qual das duas situações é a deste homem? 
Para eles, enfermidades estavam associadas sempre ao 
pecado. Mas enquanto eles discutiam de quem é a culpa o 
homem moribundo continuava agonizando a dor da sua 
enfermidade. Jesus achou uma terceira via: Ele nasceu ou está 
assim para que a glória de Deus se manifeste na forma de uma 
cura.

O fato é que os dias deste homem eram escuros. Ele não tinha 
nenhuma motivação forte para viver, estava apegado a vida 
pelo fio frágil da existência, não cabia a ele dar fim a sua vida e 
era apenas isto o que o mantinha vivo. Quem sabe, se pudesse 
já havia dado um basta a tanto sofrimento, podo lógico, um fim 
à sua existência. 

Seu grito desesperado de socorro não encontra atenção, amor 
nem a misericórdia no coração dos discípulos. Eles tentaram 
fazer calar a voz do mendigo. Instruem ao Mestre a dispensá-
lo. Desprezam a necessidade daquele homem, querem fazer 
calar a necessidade latente da sua alma. É para este homem 
que Jesus olha, é a ele que vai estender minutos preciosos e 
exclusivos da sua preciosa atenção. Quem sabe o rico 

RADIOGRAFIA DA ALMA

necessitado pudesse comprar um minuto da sua atenção para 
usufruir de um segundo do seu favor, desse toda sua fortuna em 
troca disto. Este não tem nada a oferecer, mas é com gente 
assim que Jesus se identifica e é aqui que nós temos um ponto 
em comum com este mendigo deficiente que esmolava. Todos 
nós carregamos deficiências menos visíveis na nossa bagagem 
emocional. Precisamos de cura, de libertação, de um favor, um 
milagre divino. A este homem Jesus estendeu um robusto: “Que 
queres que eu te faça?” Definido, objetivo, tácito, ele diz: “Que 
eu veja!” E assim foi feito. Hoje Jesus está aqui, se você sentiu 
ter as mesmas necessidades na alma que tinha Bartimeu, grita: 
“Jesus, Deus meu, tem misericórdia de mim!”

- FIM -

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo 
do mês. A próxima será no dia 20 de novembro. Para isto você 
deve mandar um e-mail até o dia 16 de novembro para 
secretaria@ibgenesis.com.br contendo: 
      ► Nome do pai e da mãe completos, 
      ► Nome da criança completo;
      ► Data de nascimento;
      ► Uma foto anexado ao e-mail. 
Importante: a apresentação só será possível com todas as 
informações solicitadas.

MINISTÉRIO DE COMUNICAÇÃO

O Ministério de Comunicação continua precisando de 
voluntários que tenham experiência na criação de artes 
gráficas e conhecimento nos principais programas de criação 
(Photoshop e CorelDraw). Os interessados devem procurar a 
Rose Ferreira pelo comunicacao@ibgenesis.com.br ou pelos 
telefones (82) 98832-7163 / 99648-8667.

LIVRARIA NA IGREJA

Você sabia que tem uma livraria funcionando aqui na nossa 
igreja? Nos dias de culto, após o término das atividades, a 
livraria funciona em frente ao berçário e está esperando sua 
visita!

CASAMENTO COLETIVO

Você é casado no civil, mas ainda sonha em ter o seu Grande Dia 
com a bênção de Deus? O Ministério de Casais Vida Melhor está 
com inscrições abertas, até o dia 13 de novembro, para o 
casamento coletivo, que será realizado no dia 10 de dezembro, 
aqui em nossa igreja. Para mais informações, os casais 
interessados devem procurar os líderes de GP's ou os irmãos 
Luiz Antônio e Cássia; Ricardo Dias e Bete; Iraldy e Tel; Linaldo e 
Fabiana; Hélio e Dani; Oséias e Lúcia; ou Silvio e Nicinha.

CONFERÊNCIA PARA CASAIS

De 11 a 13 de novembro, será realizada a 2ª conferência para 
casais “Amor e respeito acima de tudo”, baseada no versículo 
de 1 Co 13.7, na Igreja Batista Independente Shekinah, 
localizada na Rua Pedro Américo, nº 17, Poço. O evento terá 
como palestrante o casal de pastores Odila e Juarez, de São 
Paulo, líderes do Ministério de Casais da Convenção das Igrejas 
Batistas Independentes (CIBI). Mais informações e inscrições 
pelo número (82) 99170-2376.

VAI UM PASSAPORTE AÍ?

Sabe o que te espera depois do culto de domingo, 13 de 
novembro? Um passaporte no capricho com suco ou refrigerante 
por apenas R$ 6,00. A renda será revertida para a compra do 
fardamento do Ministério de Dança. Ingressos à venda em 
breve!

 BERÇÁRIO: PRECISAMOS DE TIAS!

Nosso berçário está desenvolvendo um trabalho maravilhoso 
para cuidar de nossos bebês e está carente de auxiliares 
(mulheres) para ajudar neste trabalho tão importante. Para 
saber como ajudar procure as tias Fernanda ou Izabelli. 

 BERÇÁRIO: ATENÇÃO PAIS!

A equipe responsável pelo berçário pede aos pais de bebês que 
fiquem atentos às informações a seguir para melhor 
f u n c i o n a m e n t o  d o  m e s m o ,  b e m  c o m o  e v i t a r 
constrangimentos:

1) Homens estão proibidos de entrarem no berçário;
2) Os pais são proibidos de permanecerem no berçário, salvo 
quando o bebê precisar de alimentação ou quando estão em 
fase de adaptação;
3) As mães que precisarem ficar no berçário deverão evitar o 
uso de aparelho celular bem como quaisquer aparelhos que 
possam fazer barulho.

Agradecemos a compreensão.
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