
Lançado pela Central Gospel Music, 
este CD de Jotta A possui 15 músicas, 
com composições de Anderson 
Freire, Jhour Bayron, Paulo Zuckini, 
David Marx em parceria com Jhoon 
Kemuel, Danielle Araújo, Dispô 
Santos e do próprio Jotta A, além das 
regravações dos sucessos Agnus Dei, 
de Michael W. Smith, Descansarei, 
versão da Hillsong, e Batalha de 
Josué, de Vasco Collins. A produção 
do CD ficou por conta de David Marx.

As duas músicas compostas por Jotta A são Estou Contigo e 
Quem Sou Eu, que trazem letras sinceras e de total intimidade 
com Deus, promovendo a adoração e a busca constante ao 
Criador. Essência está bem no seu estilo: animado e com 
improvisos vocais bem elaborados. O cantor mostrou seu 
talento ao soltar a voz em ritmo pentecostal, trechos em rap, 
momentos de adoração e até em canções mais dançantes.

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
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informativo semanal

"Grande é o Senhor, 
e mui digno de ser 
louvado; e a sua 

grandeza é 
insondável. Uma 

geração louvará as 
tuas obras à outra 

geração, e anunciará 
os teus atos 
poderosos." 

Salmos 145:3-4

Meditação

O que sabemos sobre 
Deus está confinado 
aos nossos pequenos 

cérebros, nossas 
experiências limitadas, 
nossa disponibilidade 

de ler sobre as 
grandes obras de Deus 
na Escritura e de ouvir 
sobre sua incrível obra 

através da vida dos 
nossos irmãos. Não há 

nada igual a ouvir 
irmãos e irmãs cheios 
da Graça de Deus, que 

conhecem de perto 
nosso Senhor e o Seu 

poder através do 
louvor, obediência e 

experiência.

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

08 JULHO

Informações pág. 03

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

13 JULHO

CULTO DE SANTA CEIA
às 18h

14 JULHO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estacionamento

Visitantes

QUI
12/07/12

DOM (N)
15/07/12

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: ANGÉLICA (8845-0359)

DUQUE

EDILENE

ROSÁRIA

NATALÍCIO

LANA

-

-

-

CULTO JOVEM
com o tema NOVA CHANCE

DOM (M)
15/07/12

-

-

ULISSES

-

-

-

-

-

MARCELO

KATIANE

ISAAC

MARCOS BENTO / JANE

FABIANO / FABIANA / OSMARI

ANTÔNIO LIMA

EDUARDO / ANDRÉ ELI

BRÁZ E NIREIDE

ACAMPAMENTO ESPORTIVO DE FÉRIAS
em Marechal Deodoro

DICA DA SEMANA
CD: ESSÊNCIA - JOTTA A



A TENTAÇÃO NÃO É PECADO, MAS...
Diaconisa Eliane Guedes

(Tiago 1.14-15)  - “Mas cada um, porém, é tentado pelo 
próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. 
Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o 

pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte”.

Esse texto traz a luz uma verdade preciosa, “A tentação não é 
pecado, mas...” Tiago vai aos poucos, passo a passo, descrevendo 
um ciclo onde se tem a chance de escapar antes de consumar o 
pecado.

A primeira coisa que acontece com aquele que cai é afastar-se da 
presença de Deus, é fugir. Na verdade a prática é muito antiga, já 
era assim com Adão e Eva. Essa ideia de esconder-se é uma 
estratégia que o diabo tem usado com muita propriedade, 
encucando na mente daquele que errou o pensamento de que é 
indigno, totalmente inapropriado, impuro, torna a mente do caído 
completamente alienada e sem capacidade de reação. Mas o Senhor 
diz em sua palavra que a tristeza produzida pelo Espírito nos conduz 
ao arrependimento. Ela nos leva de volta a Deus. Por isso, ainda há 
solução. O arrependimento sincero é a chave para a restauração do 
relacionamento quebrado com Deus, pois Ele é santo e não 
podemos permanecer diante dele sem santidade.

O percurso para a queda é curto. Mas o levantar é um caminho longo 
que conta com o socorro exclusivo de Deus. O processo é doloroso, o 
confronto com nossos próprios erros muitas vezes nos envergonha, 
mas é necessário em meio à vergonha que o coração se volte ao 
arrependimento, confissão e ao abandono da prática do pecado.

Da mesma maneira que vencer a tentação produz uma emoção 
forte, pelo fato de conseguir, o contrário também produz um grande 
efeito. O pecado produz tristeza, o pecado tira o brilho, rouba a 
alegria, enfraquece, mina a autoridade.

O coração e a mente daquele que se deixou seduzir pelo pecado 
pode ser cercado por dois sentimentos que são antagônicos. Um 
sente remorso, lembra os ensinos contidos nas escrituras, porém 
sem força acaba refazendo o caminho de pecado. A reincidência 
produz a cauterização da mente. A reedição frequente de um 
pecado vai queimando literalmente a sua sensibilidade e a presença 
de Deus fica apenas nas lembranças. Seu Deus é histórico, tudo 
agora são apenas lembranças. O outro sentimento é de cair em si, 
errei, mas me arrependo e careço do perdão de Deus. Quem toma 
esta iniciativa recebe o perdão de Deus e é restaurado. Parece 
simples mais não é um processo é espinhoso e longo. Em meio a 
tudo isso as batalhas espirituais se estabelecem, hora o inimigo 
sugestiona que Deus é bonzinho e perdoa sempre, hora atira na face 
que toda aquela santidade de outrora era fingimento, o sofrimento é 
inegável.

Mas o segredo desse texto é descobrir quão maravilhoso é viver de 
acordo com a vontade de Deus. É necessário resistir, não ceder, 
trazer a memória o valor da presença de Deus em sua vida, da 
alegria do Espírito Santo, do que a palavra afirma acerca dos que 
perseveram e acerca dos que resistem. É essa a forma de nos 
afastarmos desses maus desejos que só nos arrasta e nos ilude e 
que pode nos conduzir a morte. Que o Senhor nos ajude a 
permanecermos firmes em Deus, guardando o nosso coração, 
mantendo os olhos fitos em Cristo, que é o exemplo de pureza e 
santidade e o melhor modelo a ser seguido.

FIM!

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

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.

III ACAMPAMENTO ESPORTIVO

III Acampamento Esportivo de 
Férias, tem como objetivo 
restaurar jovens não cristãos. O 
evento será realizado nos dias 
13, 14 e 15 de JULHO no Clube 
dos Correios em Marechal 
Deodoro. Estaremos realizando 
várias atividades como: torneio 
de futebol, desafios extreme 
n ight ,  mu i tos  l ouvores ,  
palestras, etc. Inscreva o seu 
time, valor da inscrição para 
cada atleta é de R$ 20,00 
( i n c l u s o  a l i m e n t a ç ã o ,  
hospedagem e transporte). 
Contato: Eduardo 8803-
2815 e 9611-5538

MINISTÉRIO DE COMUNICAÇÃO

Tem como tarefa tornar a igreja conhecida em toda a cidade, 
por meio de toda forma possível de comunicação. Se você tem 
desejo de fazer parte deste ministério, entre em contato com 
nossa secretaria através do telefone (82)3342-2881 ou do e-
mail comunicacao@ibgenesis.com.br

08.Jul : Elaine Patrícia Lucena dos Anjos

08.Jul : Luiz Mário dos Santos

09.Jul : Marcos Antônio da Costa Silva

09.Jul : Nívia H. dos Santos Azevedo Manso

09.Jul : Telma Maria dos Santos Rebelo

10.Jul : Polyanna Silva de Gouveia

10.Jul : Juliana Carla do Nascimento Lima

11.Jul : Gledson Silva de Andrade

12.Jul : Wilson Valério da Silva

13.Jul : Wilami Roger Barreto de Carvalho

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

 9327-9013

) 8817-7238

) 9327-5274

) 8801-8257

) 3031-5000

) 8807-5335

) 8819-5542

) 8845-4471

) 9119-6261

) 8835-4432

)

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 17h00, 
mas para isso é necessário chegar às 16h30

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!


