
Com as not íc ias da derrota em 
Gettysburg ainda vívidas em suas 
memór i a s ,  um  g rupo  de  r i c o s 
proprietários se encontra em uma noite 
de tempestade para fazer uma secreta 
aliança de sangue a fim de proteger a 
fortuna de suas famílias. Um homem se 
recusa a fazer tal aliança e lança uma 
obscura profecia contra os perigos da 
ganância e magia negra. Ignorando a 
advertência, os homens juntam suas 
fortunas em uma tentativa desesperada 
de contrabandear seus bens para a 
Europa.

Ficha Técnica
    DVD - A Lista
        - Sub-título: 107 minutos aproximadamente
        - Editora: BV

Atividades Semanais

Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica
11:00 - Ensaio do Min. de Dança
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
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 dos Adolescentes

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.
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informativo semanal

"Quando passares 
pelas águas estarei 
contigo, e quando 

pelos rios, eles não te 
submergirão; quando 
passares pelo fogo, 

não te queimarás, nem 
a chama arderá em ti." 

Isaías 43:2

Meditação

Quantas adversidades 
passamos na vida? 

Problemas familiares, 
no trabalho, 

dificuldades financeiras, 
crises em 

relacionamentos, 
adversidades que às 
vezes, nós mesmos 

criamos? Todas essas 
adversidades são as 

águas, os rios, o fogo, a 
chama. Servem para 

nos fazer crescer, na fé 
e na vida. Mas não 
passamos por nada 

disso sozinhos, porque 
há um Deus, que nos 
ama incondicional-

mente, não Permite que 
nada venha sobre nós 

se não possamos 
suportar e sempre 

cuida de cada um de 
nós. Basta entarmos 

em oração. 

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

Contatos
 (82)3342.2881

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

25 AGOSTO

Informações pág. 03

Agende Gabinete

(82) 3342.2881

(82) 8112.5692

26 AGOSTO

ENCONTRO DE LEVITAS
com integrantes do ministério de ARTES

31 AGOSTO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

Visitantes

QUI
23/08

DOM (N)
26/08

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: JARBAS (9306-0109)

MC.BENTO

DANIELLA

ISAAC

ALUÍSIO

Mª. JOSÉ

-

-

-

VIGÍLIA
na sala

DOM (M)
26/08

-

-

ULISSES

-

-

-

-

-

MARCELO

NALDA

GILVAN

JORGE VALDO/ELZA

ANT.LIMA/CÉLIA/OSMARI

JAMESON

CARLOS ANDRÉ/HÉLIO

MARCUS E HENRIQUE

CULTO TEMÁTICO e CAFÉ COM LÍDERES
reunião será pela manhã na igreja, de 08h às 09h

DICA DA SEMANA
DVD (FILME): A LISTA

TER
21/08

R. BOTELHO

-

MÁRCIO

ARLEY

MIRLANE

-

-

-



É POR ISSO QUE NÃO SOU RELIGIOSO
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

Um importante religioso fariseu chamado Simão convidou 
Jesus para um jantar em sua casa. Não pense que era um 
encontro amigável entre dois religiosos. O objetivo era escuso, 
desejava pegar Jesus em alguma contradição. Por razões que a 
gente não entende como aconteceu, uma mulher pecadora 
soube que havia aquele jantar na casa do fariseu, levou um 
vaso de alabastro com unguento com a intensão de lavar os 
pés de Jesus e conseguiu entrar na casa do fariseu (Lc 7.37). A 
lei cerimonial judaica determinava que um religioso não podia 
ser tocado por uma pecadora porque se tornaria imundo. É o 
ponto em que o fariseu vai se apegar para fazer oposição a 
Jesus: (Lucas 7.39) – “Quando isto viu o fariseu que o tinha 
convidado, falava consigo, dizendo: Se este fora profeta, bem 
saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma 
pecadora”. Para o fariseu se Jesus fosse profeta tinha 
revelação, e tendo revelação não permitiria que a pecadora lhe 
tocasse. 

Lendo seus pensamentos, antes que o religioso tivesse tempo 
de estruturar sua estratégia de oposição, Jesus criou uma 
parábola para convencer o religioso do seu erro. “Simão, disse 
Jesus, uma coisa tenho a te dizer: um certo credor tinha dois 
devedores, um devia 500 e outro 50. Como não tinham como 
pagar ele perdoou-lhes a ambos. Me diga, qual dos devedores 
amará mais o homem que liberou o perdão? O fariseu 
prontamente disse: tenho para mim que é o que mais 
perdoou”. (Lucas 7.44-50) – “E, voltando-se para a mulher, 
disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, e não 
me deste água para os pés; mas esta regou-me os pés com 
lágrimas, e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste 
ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me 
beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta 
ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus 
muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou; mas 
aquele a quem pouco é perdoado pouco ama. E disse-lhe a ela: 
Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa 
começaram a dizer entre si: Quem é este, que até perdoa 
pecados? E disse à mulher: A tua fé te salvou; vai-te em paz”. 

Enquanto o religioso buscava uma falha de Jesus para 
descaracterizá-lo, Jesus encontrou uma virtude da mulher 
para justificar seu perdão. Aqui está a grande diferença entre o 
religioso e o cristão: o religioso busca encontrar uma falha por 
mínima que seja em qualquer lugar para criticar; o cristão 
busca encontrar uma virtude para liberar o seu amor. Para 
Jesus, o que contava não era o passado daquela mulher, mas o 
amor e o apego grande que ela dispensou a ele. Sendo o 
religioso um homem supostamente próximo de Deus, deveria 
ter identificado que ele de fato era o Messias. Sendo a mulher 
pecadora uma mulher que vivia distante da religião, não 
deveria tê-lo identificado como filho de Deus. Simão se 
apegava a lei cerimonial para condenar Jesus, mas já estava 

continuação >>

FIM!

21.Ago : Isadora Beatriz Ribeiro de Almeida

22.Ago : Célia da Conceição dos Santos

22.Ago : Bhárbara Karinne dos Santos Moraes

23.Ago : Ana Flávia Lins Lopes

24.Ago : Getúlio Vieira

24.Ago : Alícia Tavares da Silva

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

 8821-1004

 8806-7633

 8888-1384

 8803-9959

 9903-2343

 8843-0774

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 
quer 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

MIN. DE COMUNICAÇÃO

Se você tem desejo de fazer parte deste 
ministério, entre em contato com nossa 
sec re tar ia  a t ravés  do  te le fone  
(82) 3342-2881 ou dos e-mails:

comunicacao@ibgenesis.com.br
secretaria@ibgenesis.com.br

CORAL GÊNESIS

Se você tem o chamado para ser um 
adorador através da música, o grupo 
coral da Igreja Batista Gênesis 
espera por você. Venha e faça o 
teste vocal. 

Procure o irmão 
Wagner (8827-0069)

ENSAIO DA DANÇA - GÊNESIS KIDS

O departamento infantil informa aos pais 
que todas as terças-feiras, às 20h, e aos 
domingos, às 09h, haverá ensaio da dança 
do Gênesis Kids aqui na igreja. As crianças 
devem procurar a Tia Alessandra para 
participar dos ensaios. 

Contamos com a presença dos 
pequeninos!

continuação...

condenado de acordo com ela, porque a lei determinava que 
antes de comer deveria antes ter lavado suas mãos e os pés, o 
que não fizera. A mulher fez mais do que a lei cerimonial 
determinava, derramou não água dos pés de Jesus, mas um 
caro e aromático unguento.

Um forte legalismo tomava conta do coração de Simão. Cheio de 
conceitos pré-concebidos, aprendidos todos com a religião, fê-lo 
estando diante de Jesus não reconhecê-lo como Messias. Não 
desfrutou nada do encontro. A mulher pecadora, desprovida de 
uma religião, conseguindo identificar que Jesus era o filho de 
Deus, foi lá buscar o seu perdão. É por isto que não sou religioso, 
sou um cristão. A religião cria uma casca em volta do nosso 
coração que nos impede de amar, de alcançar, de conquistar, de 
liberar perdão. Cristãos são todos aqueles que seguem a Cristo. 
São os que amam como Ele amou, que fazem como ele fez, que 
liberam como ele liberou e que desfrutam do que desfrutou. E 
você, é religioso ou cristão? 

ENCONTRO DE HOMENS

Está se aproximando o próximo Encontro de Homens organizado 
pelo Pb. Bráz. Se você é homem e deseja participar não deixe de 
procurar o Bráz para fazer sua inscrição. O tema escolhido para 
este encontro será Onde está o Deus de Elias? Onde estão 
os Elias de Deus?
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