
Esta é uma publicação que fala a linguagem 
dos jovens e aborda 430 questões e 
desafios enfrentados por eles em seu dia-
a-dia. Com impressão em duas cores, vem 
acompanhada por adesivos, com versículos 
bíblicos.

Recursos
Introdução a cada livro bíblico; Esquema 
do conteúdo; Notas e referências bíblicas; 
Quadros com reflexões sobre versículos-
chave; Biografias de personagens bíblicos; 

Vocabulário; Conteúdo da Bíblia; Palavras de orientação e 
consolo; Mapas para consulta; Agenda telefônica; Impressões 
em duas cores.

O produto está disponível nas cores azul e vermelho, possui 
capa dura ilustrada e metalizada e pode ser adquirida no site 
da Sociedade Bíblica do Brasil: 

www.sbb.com.br

Atividades Semanais

Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica

16:30 - Intercessão
17:30 - Adoração Alternativa
18:00 - Culto da Família

Segunda
19:30 - Futebol Masculino-Membros

Terça
18:00 - Intercessão
19:00 - Futebol Masculino
20:00 - Culto de Cura e Libertação

Quarta
19:00 - Futebol Masculino

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

Sexta
14:00 - Intercessão
19:00 - Futebol Feminino

Sábado
14:00 - Ensaio do Min. de Teatro
14:30 - Ensaio do Min. de Louvor
15:00 - Futebol Masculino (30 anos)

17:00 - Ensaio do Min. de Coral
17:00 - Ensaio dos Adolescentes
19:00 - Voleibol

11:00 - Ensaio do Min. de Dança

Pastores e Líderes;

Por nossos 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
82-9938.0012

pastorharry@ibgenesis.com.br

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. Dilson Braga
82-9957.2311/8851.5525

dilsondbs@gmail.com

Presb. Bráz Ferreira
82-9675.0706/9132.7761
brazmaceio@yahoo.com.br

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

Maceió, 24 de junho de 2012 - Nº240

Ano V

informativo semanal

"A fé que tens, tem-
na para ti mesmo 

perante Deus. Bem-
aventurado é aquele 
que não se condena 
naquilo que aprova." 

Romanos 14:22

Meditação

Diante de situações 
onde há dúvida 
sobre o fato ser 

pecado ou não, a 
bíblia nos orienta, a 
seguir nossa própria 
convicção e escolher 
não fazer aquilo que 

não aprovamos. 
Muitas vezes nossa 
fé é provada, e o 

que Deus espera de 
nós, é que 

possamos andar 
segundo Sua 

vontade e segundo 
nossa consciência, 

para que desta 
forma sejamos 
pessoas bem-
aventuradas.

Av. Durval de Góes Monteiro, 1500
Tabuleiro - CEP: 57080-000 - Maceió/AL

Contatos
 (82)3342.2881 / 3032.3019

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

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes

ESCALA SEMANAL MINISTÉRIO DIACONAL
“Servindo com excelência a Noiva de Cristo”
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PROPÓSITOS DE JEJUM E ORAÇÃO

Filiada a

AGENDA GÊNESIS

Versículo da 
Semana

AJUDE A GÊNESIS COM OFERTAS E CONTRIBUIÇÕES

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

OBS: Para mais informações acesse 
www.ibgenesis.com.br/agenda

24 JUNHO

Informações pág. 03

Agende Gabinete
(82) 3342.2881
(82) 3032.3019
(82) 8112.5692

29 JUNHO

BATE-PAPO COM LÍDERES
reunião com todos os líderes da igreja pela manhã

30 JUNHO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estacionamento

Visitantes

QUI
28/06/12

DOM (N)
01/07/12

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: ANGÉLICA (8845-0359)

MC. BENTO

EDILENE

LUCIENE

LÉO

CIDA

-

-

-

2º CONGRESSO DE ADORAÇÃO
com o tema VEJO O SENHOR

DOM (M)
01/07/12

-

-

ISAAC

-

-

-

-

-

PR. JESSÉ

VAL

ANTONIEL CUSTÓDIO

JORGE VALDO / ELZA

ARLEY / MIRLANE / BENILDES

MARCELO

MÁRCIO / BONIFÁCIO

GILVAN E ANDRÉ

2º CONGRESSO DE ADORAÇÃO
com o tema VEJO O SENHOR

DICA DA SEMANA
BÍBLIA SAGRADA: EDIÇÃO COM NOTAS PARA JOVENS



NÃO PASSA UM, MAS PASSAM MUITOS!
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

(Romanos 3.10) – “Como está escrito: Não há um justo, nem 

um sequer”.

O texto de Romanos 3 é quase depressivo e ao mesmo tempo é um dos 

textos mais alegres da bíblia. Nele o homem é apresentado descendo 

uma escada decrescente rumo a um túnel escuro. Ele  afirma que “não 

há um justo, nem um sequer.  Todos se extraviaram se fizeram 

inúteis, não há ninguém que faça o bem, nem um sequer” (12). 

O texto nos lembra à malograda acusação que Satanás no livro de Jó, 

acerca de que todos os homens haviam saído do caminho correto. Na 

oportunidade Deus provocou seu adversário lembrando que Jó não 

havia se corrompido. Por conta disto, Jó  foi atacado pelo inimigo na 

tentativa insana de produzir um coração inquieto, rebelde e inclinado a 

se revoltar e praguejar contra Deus. Ele queria a renúncia da fidelidade 

de Jó, desejava roubar-lhe o que tinha de mais precioso, sua comunhão 

com Deus.

Passados os anos a constatação de Paulo agora é bem diferente. 

Curiosamente ela não vem do arqui-inimigo de Deus, mas de um dos 

discípulos mais ardorosos do cristianismo. Será que Satanás havia 

vencido? Será que na época de Jó havia fiéis, mas com o passar dos 

anos o quadro se agravou e agora ninguém guardara sua integridade 

diante de Deus? Não é isto. O quadro é o mesmo. Quando Deus usou Jó 

como exemplo de alguém que não havia sido corrompido pelo pecado, 

não estava desejando afirmar que ele nunca havia cometido um pecado, 

que guardara o estado de pureza original de Adão antes da queda. A 

bíblia diz em  Romanos 3.23:  “que todos pecaram e por isto 

ficaram destituídos da glória divina”. Conhecendo sua estrutura 

espiritual, Deus sabia  e por isto apostou em Jó, que guardaria sua fé e 

comunhão com Ele se atacado de forma vil pelo inimigo. E foi uma 

belíssima vitória. Jó venceu todos os ataques de um adversário 

invisível, espiritual, e como um poder sobre-humano. Não foi apenas Jó 

quem venceu a batalha, Deus venceu juntamente com ele. É sempre 

assim, quando resistimos ao pecado por amor a Deus, mesmo sobre 

circunstâncias muito adversas, a vitória também é de Deus.  Deus 

vence conosco cada vez que vemos. 

Agora o quadro é bem diferente daquele de Jó. Deus não tem prazer no 

sofrimento de um justo, e por isto não quer nos expor ao sofrimento e a 

vulnerabilidade atravessada por Jó. Agora Jesus Cristo, o justo, já havia 

morrido em consequência dos nossos pecados para nos justificar. E por 

isto mesmo a bíblia afirma em Romanos 3.24: – “Sendo justificados 

gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo 

Jesus”. Duas verdades são expostas aqui, a primeira é que todos 

pecaram, por este filtro não sobra um. Nós pecamos por omissão, de 

forma consciente e até de forma inconsciente. Sem perceber, às vezes 

pecamos até para livrar a nossa pele, mentindo ou escondendo algo de 

alguém para não arranhar nossa reputação. Quando isto acontece, 

estamos expondo nossa pele ao fogo do inferno. Mas há um álibi que nos 

devolve a condição de filhos de Deus. Quando reconhecemos que ele é o 

nosso salvador não conseguimos voltar a ser justos, continuamos 

padecendo das implicações de havermos sido formados do barro, mas 

somos JUSTIFICADOS EM CRISTO. Ele pagou o preço da nossa 

redenção na cruz, de forma que sem este filtro não passa um, depois 

disto passam muitos. Passam todos que fizerem a confissão de que 

Jesus é o filho de Deus e Senhor das suas vidas. 

24.Jun : Thayse Maria da Silva Coutinho

24.Jun : Jarbas Vieira Lopes

24.Jun : Cristian John Peixoto Vieira

26.Jun : Karlla Maria Lima de Morais

28.Jun : Maria Helena da Silva

29.Jun : Maria Roseane Dantas dos Santos

29.Jun : Maria Barbosa Amorim

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

FIM!

 9930-9179

) 9306-0109

) 9302-3299

) 9101-5623

) 8838-1495

) 9642-7385

) 8885-7109

)

NO PRÓXIMO FINAL DE SEMANA!!!

Está chegando a hora! Nos dias 29 de junho a 1 de julho 
acontecerá na Igreja Batista Gênesis o 2º CONGRESSO DE 
ADORAÇÃO E AVIVAMENTO, cujo tema o tema será VEJO O 
SENHOR (Is 6.1). Venha buscar unidade, avivamento e renovo 
de Deus para você e para sua família através do louvor e 
adoração a Deus.
O evento contará com a presença de Enéas Tonini, pastor e 
líder de louvor da Igreja Águas do Trono em Caruaru.
Na programação teremos várias oficinas: oficina de harmonia e 
técnica vocal, oficina instrumental, oficina de comunicação, 
oficina de liturgia e muito mais!
Venha celebrar conosco!

2º CONGRESSO DE ADORAÇÃO E AVIVAMENTO
Local: IGREJA BATISTA GÊNESIS

Dias: 29 e 30 de junho, 1 de julho
Participação: Pr. Enéas Tonini e Banda
Maiores informações: (82)3342.2881 

ou www.ibgenesis.com.br

CULTO DE CURA E LIBERTAÇÃO

Continuamos convidando os irmãos a 
participarem dos cultos de cura e 
libertação à noite aqui na Gênesis, pois 
Deus já começou a fazer grandes coisas. 
Se você que participar deste movimento 
de renovação e libertação não deixe de vir 
aos cultos. Já começamos a ver Deus agir 
grandemente nas vidas presentes. Não 
deixe de ser abençoado. Venha participar 
conosco. Aguardamos você!

CULTOS DE CURA E LIBERTAÇÃO
TODA TERÇA  |  20H  |  NA GÊNESIS

ESPAÇO VIDA SAUDÁVEL

Nossa irmã Zezé convida você a conhecer o ESPAÇO VIDA 
SAUDÁVEL, o melhor lugar para quem quer ter uma vida 
saudável e tranquila. Lá você encontra produtos naturais que 
lhe ajudam a controlar seu peso, ganhar mais energia e 
vitalidade, melhorar seu humor, além de aprender a melhorar 
sua alimentação. O Espaço Vida Saudável é o seu verdadeiro 
ponto de encontro com o bem-estar. Não perca tempo e entre 
em contato com a irmã Zezé pelos telefones 8855-7237 ou 
8882-7141 ou faça uma visita no seguinte endereço:

Av. Jorge Mont. de Barros, 3681 D
Santa Amélia - Maceió/AL

(próximo à empresa de ônibus São Francisco)

CULTO DE JOVENS E ADOLESCENTES

Tema: Nova Chance
Quando: Sábado, 14 de julho de 2012

Onde: No III Encontro Esportivo
Local: Marechal, Clube dos Correios

Local e Hora de Saída: Igreja Batista Gênesis, às 18h

Galera Jovem e Juvenil, nós teremos uma oportunidade única 
de demonstrar e compartilhar nosso amor por jovens que 
precisam de uma Nova Chance. Se vocês quiserem participar 
deste culto, procure o Neemias, Dilson ou Katiane para fazer 
sua inscrição. Reserve logo sua a vaga!!!!!!

ACHADOS E PERDIDOS

Informamos que encontram-se em 
nossa secretaria várias Bíblias que 
foram deixadas nas dependências de 
nosso templo. Se você perdeu ou 
esqueceu a sua em nossa igreja 
procure imediatamente nossa 
secretaria para verificar se a sua está 
entre as encontradas.


