
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.

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

82-8873.2541/9604.9132

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, 16 de setembro de 2012 - Nº250

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

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

21 a 23 SETEMBRO

Informações pág. 03

Agende Gabinete

(82) 3342.2881

(82) 8112.5692

23 SETEMBRO

CONFERÊNCIA | SOM DA COLHEITA
na Gênesis

28 SETEMBRO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

Visitantes

QUI
20/09

DOM (N)
23/09

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: MADSON (9144-0800)

DILSON

EDILENE

BONIFÁCIO

ALUÍSIO

C.ANDRÉ

-

-

-

VIGÍLIA
nas salas

DOM (M)
23/09

-

-

ULISSES

-

-

-

-

-

PR. HARRY

MIRLANE

ELZA

ANTONIEL/JARBAS

ANT.LIMA/CÉLIA/R.BARBOSA

ULISSES

JORGE VALDO/RANILDO

ERIVALDO/ROSE

CULTO DE MISSÕES
na Gênesis às 18h

TER
18/09

R. BOTELHO

-

A.ANDRADE

ELENI

Mª JOSÉ

-

-

-

GRUPO DE RELACIONAMENTO

Você que é jovem e sente que tem um 
chamado para servir na obra e não sabe 
onde é melhor ou tem alguma dificuldade 
para descobrir qual a melhor área para 
servir então esta é a sua chance para se 
descobrir. As reuniões acontecem sempre 
aos sábados aqui na igreja, às 18h e você 
pode  chamar  seus  amigos  pa ra 
participarem. 

AOS SÁBADOS   |   18H   |   NA GÊNESIS

Informações: Thayse Mary (8864-4327)

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. 

Culto de Missões

NÍGER



UMA VIA A MAIS DE PREVENÇÃO
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

“O reino de Deus está dentro de vós.” (Lc 17.21)

Por muito tempo podemos esconder quem realmente somos. 
Embora aqui e ali as atitudes dessem uma amostra de quem 
realmente somos, no geral, poderíamos esconder nossa 
humanidade caída na máscara da religião. O Sermão do monte 
põe diante do espelho a real identidade do discípulo. Identifica e 
expõe a maneira e o exercício do ser e do estar religioso. As 
palavras de Jesus revelam as contradições religiosas dos 
saduceus, escribas e fariseus. Elas estão ali no sermão para 
desafiar e denunciar o que cada um tem no coração e de como 
conduz sua alma. 

Por tudo que foi dito, o sermão consegue ser radical, reacionário, 
chocante, profundo e terno ao mesmo tempo. A partir dali o ser e 
o estar religioso precisavam ser repensados, porque era pura 
perda de tempo o ir para os cultos sem que o coração e a vida 
passasse por uma mudança radical. 

Suas expressões de religiosidade eram daquele povo eram 
públicas, para vender a imagem de santidade e piedade. 
Oravam em praça pública, anunciavam para todos quando 
estavam fazendo jejuns. No sermão do Rei, o reino agora está 
dentro do corpo, penetra o mais profundo e obscuro estado da 
alma. Agora já não há mais como encapar, esconder, ludibriar ou 
enganar. O Rei do reino agora habita dentro de nós. Cada 
manifestação de pensamento ou sentimento, são conhecidos 
antes que se materializem em um gesto ou ação. Não há mais 
pecado que esteja oculto, cada um deles é visto por Deus ainda 
na forma das suas primeiras manifestações construtivas. 

As figuras (lírios do campo, aves do céu) conferem ao sermão do 
monte não apenas um toque lírico, mas traz uma nova forma 
para o cristão entender o ser religioso. Ele traz benefícios não 
apenas espirituais, como também atrai o cuidado pessoalizado 
de Deus com cada discípulo. No sermão Ele é Deus provedor dos 
seus. 

No sermão ele não impede a chegada de escândalos, mas 
adverte para a severidade das consequências na vida de quem 
produziu os escândalos. Nele ensina: Olhai por vós mesmos! 
Eles estavam muito acostumados a exercer um olhar crítico 
sobre os outros, nunca olhavam com tanta severidade para si. 
Agora o Rei ensinava-os a conferir o estado da própria alma.

Nele, o Rei vai mas volta, e quando voltar para levar os seus para 
o novo e verdadeiro reino, o reino dos céus, virá como a rapidez 
de um relâmpago que aparece primeiro no oriente e em uma 
fração de segundos já está no ocidente. Isto revela que a nossa 
preparação espiritual tem que ser contínua, devemos estar 
preparados antes da hora, in time. Não haverá tempo para 
arrependimentos e para pedidos de perdão quando Ele vier. Tudo 
será tão rápido que o ser e o estar religioso agora envolvem a 
prontidão de um sentinela, porque no dia da sua vinda ele não 
permitirá aos que procrastinaram um tempinho extra de 
preparação.

FIM!

16.Set : Carmem Eleonôra de Freitas

18.Set : Claudenice Vieira da Silva

19.Set : Jair Seara da Silva

19.Set : Maria Elza Santos Azevedo

22.Set : Jessé Pimentel Lopes

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

 8859-5749

 8803-2615

 8882-4797

 8855-4830

 8873-2541

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  insc r i ção.  O  tema 
escolhido para este encontro 
será:

ONDE ESTÁ O DEUS DE 
ELIAS? ONDE ESTÃO OS 

ELIAS DE DEUS?

CONFERÊNCIA | SOM DA COLHEITA

O Ministério Som da Colheita está realizando uma conferência 
aqui na nossa igreja de 21 a 23 de setembro e o tema será 
MOVIDOS POR AMOR, CHAMADOS AO AVIVAMENTO. O objetivo 
é despertar e treinar líderes de jovens e adolescentes, a 
aprofundarem seus relacionamentos com DEUS. Entre os 
principais convidados está o cantor Rodolfo Abrantes (ex-
Raimundos). A inscrição custa R$ 25,00 por pessoa e pode ser 
feita com a liderança do Geração Atitude. Para saber mais sobre 
o evento acesse o site da conferência: 

www.somdacolheita.com.br/conferencia2012

CLÍNICA DE ESTÉTICA

A irmã Cida está atendendo na sua Clínica de Estética Aldeville 
a partir de segunda-feira no Aldebaran, em frente à padaria. Lá 
você pode contar com os serviços de estética facial e corporal, 
com conforto e segurança. Alguns serviços oferecidos são: 
massagem relaxante, endermologia, lipomassagem, 
drenagem linfática, estética facial, ultrassom estético, limpeza 
de pele e outros procedimentos.

Contatos: 3035-3519 / 3035-3845

CERTIFICADO DE BATISMO

Solicitamos às irmãs abaixo que procurem um dos diáconos ao 
final do culto para receber seu certificado de batismo:

     1. Aryane Mayling Moreira de Lima
     2. Dominique Alves de Moura
     3. Maria Eutácia Moura dos Santos Silva
     4. Alexandrina Maria da Silva Menezes
     5. Samira Mendes Antunes Rey

FEIJOADA KIDS

No dia 30 de setembro o departamento infantil estará 
organizando mais uma feijoada deliciosa e você não pode ficar 
de fora. Chame toda sua família, convide seus amigos e venha 
saborear esta deliciosa feijoada aqui na Gênesis, às 12h do dia 
30 de setembro. O valor é de R$ 8,00 por pessoa e dá direito a 
um copo de refrigerante. Os ingressos são limitados e já podem 
ser adquiridos com a irmã Rosângela ao final do culto.

CULTO DE MISSÕES - NÍGER

Esta nação precisa de você! Um mês após o Ramadã 
estaremos sendo expostos a experiências missionárias em um 
pais que possuí apenas 0,02% de Cristãos e 98% de Islâmicos. 
Estaremos ouvindo sobre o Níger, um país de solo árido e de 
corações petrificados pelo Islamismo, onde a graça e o amor de 
Deus em alcançá-los é o que motiva os missionários a prosseguir 
em meio a resistência e perseguição. Missionários estes como 
Rita Gomes e Rita de Cássia, as quais estarão compartilhando 
conosco um pouco do que Deus tem operado e do amor que Ele 
tem gerado em seus corações por esta nação e seu povo. Você 
poderá contribuir com suas orações e ofertas, além de, também, 
poder comprar as camisetas que estarão sendo expostas. Não 
percam a oportunidade de participar do que Deus esta fazendo 
nesta nação!

CULTO DE MISSÕES  |  23.SET  |  18H  |  NA GÊNESIS


