
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, 14 de outubro de 2012 - Nº254

Ano V

informativo semanal

"Não te apresses a 
sair da presença 

dele, nem persistas 
em alguma coisa má, 
porque ele faz tudo o 

que quer." 
Eclesiastes 8:3

Meditação

Às vezes estamos 
tão ocupados com o 
trabalho, estudo ou 
até mesmo com a 

própria obra de Deus 
que esquecemos o 
que realmente é 
importante em 

nossas vidas. Ter o 
Espírito Santo 

pertinho de nós é 
uma questão de 

busca e de tempo de 
qualidade em Sua 
presença, por isso 

aquela oração 
rapidinha cheia de 
petições deve ser 
excluída da nossa 

vida, pois o Senhor 
quer muito mais de 

você, porque Ele têm 
muito mais para nos 

entregar.

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

14 OUTUBRO

Informações - pág. 03

Agende Gabinete

(82) 3342.2881

(82) 8112.5692

16 OUTUBRO

DIA DOS PROFESSORES
nas EBD e Culto de Santa Ceia às 18h

19 e 20 OUTUBRO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

Visitantes

QUI
18/10

DOM (N)
21/10

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: ISAAC (9311-1166)

ROSÂNGELA

VAL

MÁRCIO

LÉO

CIDA

-

-

-

CONGRESSO DE PROF. E LÍDERES DE EBD
realizado pela Editora Cristã Evangélica

DOM (M)
21/10

-

-

GILVAN

-

-

-

-

-

PB. DILSON

CAYENNE

ULISSES

RANILDO / ESTELA

J. VALDO / ELZA / ELIANE

ANTÔNIO LIMA

MARCELO / MADSON

BONIFÁCIO E EDILENE

FORMATURA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
com o preletor Pr. Jessé

TER
16/10

R. BOTELHO

DANI

ISAAC

ANDRÉ ELI

JARBAS

-

-

-

O projeto “Jesus film”, filme 
produzido para evangelização 
agora foi disponibilizado na forma 
de um aplicativo para celular. O 
aplicativo “Jesus Film Media” é 
gratuito e compatível com sistema 
operacional Android e IOS. 
Segundo o Noticia Cristiana, o 
aplicativo permite acessar cerca 
de 66 mil clipes de video em mais 
de 1.100 línguas. Entre os vídeos 
está um filme com mais de duas 
horas sobre Jesus e 66 partes que contam seus ensinamentos. 
“O filme oferece uma maneira de se envolver em uma conversa 
informal sobre questões espirituais”, disse Erick Schenkel, 
diretor executivo da Film Project Jesus.
Para saber mais e como baixar este aplicativo acesse nossa 
página:

www.ibgenesis.com.br/noticias

DICA DA SEMANA
APLICATIVO: JESUS FILM MEDIA



UMA GERAÇÃO EROTIZADA (Parte 1)
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

 “Por isso os entregou Deus a paixões vis; pois as suas 
mulheres mudaram o uso natural pelo que é contra a 

natureza. Do mesmo modo também os homens, 
deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em 

sua concupiscência uns para com os outros, 
cometendo homens com homens a torpeza, e 

recebendo em si mesmos a devida punição pelos seus 
graves erros” (Rm 1.26-27)

Na prática da sua religiosidade o homem já adorou milhares de 
tipos de deuses. Paulo Apóstolo já denunciava a prática 
absurda no areópago em Atenas. Os gregos eram tão místicos 
e adoravam a tantos deuses que pensando em não irritar a 
nenhum deus não mencionado ali, fizeram um altar ao deus 
desconhecido (At 17.23). É mesmo uma prática recorrente de 
Satanás levar o homem a adorar divindades, desvirtuando-o 
do caminho, roubando dele a oportunidade da adoração ao 
Deus verdadeiro. O homem já adorou divindade de tudo 
quanto é nome e tipo, mas uma das potestades mais terríveis e 
mais destruidoras criadas pela imaginação fértil e infernal de 
Satanás é Eros, o suposto deus grego do amor. 

Por que um ataque do inferno justamente no sentimento mais 
belo que Deus criou, o amor? Porque esta é a especialidade de 
Satanás. A bíblia diz que ele veio para: “Roubar, matar e 
destruir” (Jo 10.10).  Ele se utiliza da prática recorrente de 
desvirtuar o que Deus criou para a realização e felicidade do 
homem. 

Vivemos em meio a uma geração escravizada, erotizada. 
Infelizmente, o Brasil na onda da instituição dos direitos 
humanos já consentiu o casamento homo afetivo.  A prática é 
tão antiga e abominável diante de Deus que foi por causa deste 
pecado que Deus resolveu banir do mapa duas metrópoles do 
tempo antigo, Sodoma e Gomorra. 

Paulo denuncia aqui que para atender os desejos do seu 
coração,  o homem se libera e mergulha de cabeça no pecado 
trocando o uso natural feito por Deus, a ponto de mulheres 
casarem-se com mulheres e homens com homens. É 
importante lembrar que a oração termina com uma sentença. 
De que punição Paulo fala? De todo tipo de praga e 
enfermidades que flagelam o mundo moderno. Um estudo 
realizado pelo CDC – Center for Disease Control and 
Prevention, dos Estados Unidos, mostra que 19 milhões de 
norte-americanos são contaminados todos os dias por doenças 
sexualmente transmissíveis e que mais de 65 milhões deles 
vivem permanentemente com este tipo de enfermidade. A 
AIDS vem dizimando milhões de pessoas todos os anos.

Como cristãos somos os profetas da nossa geração. Cabe a nós 
interceder, denunciar a prática do pecado e mostrar a 
humanidade as consequências que eles produzem na vida do 

15.Out : Jenilson Gomes da Silva

15.Out : Abnoã de Araújo Silva

15.Out : Germanda Kalyne Lima de Sá

16.Out : Aluísio Bandeira de C. Filho

17.Out : Fabiana Oliveira dos Santos

17.Out : José Carvalho Maciel

17.Out : Daline da Silva Santana

17.Out : Marta Maria de Lima Alves

18.Out : Daysa Mirtis de Freitas Alexandre

18.Out : Elias Alves Gomes

20.Out : Stephanie Karen S. Figueredo

20.Out : Eduardo Sena da Silva

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

 8876-6689

 9947-8370

 8822-5239

 3344-4117

 9600-8061

 9978-6315

 8843-9909

 8812-6013

 9160-9963

 8729-3248

 9922-7360

 9173-2599

homem, direcionando-os para uma vida de acordo com os 
princípios de Deus. O papel é incômodo, mas para que fomos 
chamados, senão para proclamar a salvação? E o que é a 
salvação, senão tirar o perdido do caminho da perdição e coloca-
lo no caminho da vida com Deus? Precisamos orar e jejuar para 
que os demônios que erotizam e produzem escravidão sexual na 
nossa geração encontre resistência e sejam vencidos.

- FIM -

REUNIÃO DE COMUNICAÇÃO

A Gestão de Ministérios convoca a todos os 
integrantes do Ministério de Comunicação 
para uma reunião amanhã (15) na 
Gênesis, pontualmente às 19h30 na sala 
da secretaria.
--
Se você tem o desejo de servir no ministério 
na área de produção e edição de vídeo, 
informativo, slides, avisos, produção de 
texto, edição de áudio ou fotografia então 
envie um e-mail para comunicacao@ibgenesis.com.br.

“Tudo quanto te vier à mão para fazer, 
FAZE-O conforme as tuas forças;” Eclesiastes 9.10

CULTO TEMÁTICO

LEILÃO DA ALMA  |  28.OUT  |  18H
Quanto vale sua alma?

ORGANIZAÇÃO: MINISTÉRIO DE LOUVOR

ENCONTRO DE HOMENS

Se você tem mais de 18 anos, é homem e deseja receber mais de 
Deus pra sua vida não perca esta oportunidade. Procure hoje 
mesmo, após o culto, nosso irmão Bráz, adquira seu ingresso e 
garanta a sua vaga. Faça mais este investimento na sua vida 
espiritual.

» Tema «

Onde está o Deus de Elias? Onde estão os Elias de Deus?

» Dias «

16 e 17 de novembro

» Preletor «

Pr. Moisés Handa

» Investimento «

R$ 60 por pessoa (ou 4x15,00)

» Local «

Rancho Pé de Pinhão

ENCONTRO DE MULHERES

No dia 17 de novembro as mulheres da 
G ê n e s i s  e s t a r ã o  r e a l i z a n d o  s u a 
confraternização de final de ano. O evento 
será um coffee break e contará com a 
participação da Pastora Lúcia Guerra que 
trará uma palavra para as mulheres. Os 
convites já estão prontos e podem ser 
adquiridos com as irmãs Iolanda e Elení . O 
encontro será às 15h00, na Gênesis ao 
custo de R$ 10,00 por pessoa.

MÊS DAS CRIANÇAS

No último domingo dia 07/10, 
demos início ao mês especial das 
crianças com um culto de adoração 
a DEUS realizado pelo Ministério 
KIDS. Durante todo mês de 
outubro, aos domingos, teremos o 
culto infantil que consiste louvor, 
adoração, mensagens através de 
histórias, brincadeiras, lanches e 
muitas surpresas. Venha participar conosco! Nosso primeiro 
culto foi benção. Veja as fotos no nosso site!


