
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, 21 de outubro de 2012 - Nº255

Ano V

informativo semanal

"Porque toda a 
criatura de Deus é 
boa, e não há nada 
que rejeitar, sendo 
recebido com ações 
de graças. Porque 
pela palavra de 

Deus e pela oração 
é santificada. " 

1 Timóteo 4:4-5

Meditação

Tudo que Deus faz 
é bom, porque nEle 

não é possível 
encontrar maldade. 

No entanto nós 
fomos 

contaminados pelo 
mal devido ao 

pecado original, por 
isso devemos 

buscar a 
santificação, não 

somente como uma 
opção para a vida 
cristã, mas porque 
esta é a vontade de 
Deus para os seus 

filhos.

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

27 OUTUBRO

Culto Temático

Agende Gabinete

(82) 3342.2881

(82) 8112.5692

28 OUTUBRO

ANIVERSÁRIO DE 100 ANOS DA CIBI
na Gênesis

01 NOVEMBRO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

Visitantes

QUI
25/10

DOM (N)
28/10

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: FABIANO (8801-2502)

MÁRCIO

OSMARI

ELENÍ

ALUÍSIO

Mª JOSÉ

-

-

-

CASAMENTOS (EXTERNO)
Thomázio e Josielma, Raphael e Juliana

DOM (M)
28/10

-

-

A.ANDRADE

-

-

-

-

-

MINISTÉRIO DE LOUVOR

NIREIDE

JORGE VALDO

MÁRCIO / VAL

ARLEY / MIRLANE / FABIANA

MARCUS

ISAAC / ANTONIEL

STHEFANY

CULTO TEMÁTICO - LEILÃO DE ALMAS
organizado pelo Ministério de Louvor

TER
23/10

R. BOTELHO

IZABELLI

JAMESON

MARCELO

IZAURA

-

-

-

Este é o primeiro DVD do 
L i v r e s  p a r a  A d o r a r, 
ministério liderado por 
Juliano Son, gravado ao 
vivo na Conferência Livres 
em São Paulo. Além de 
reunir as canções do CD Pra 
Que Outros Possam Viver, 
este DVD traz a canção 
inédita “Rei da Glória”, a 
música “Liberdade” do 
primeiro CD do ministério e 
u m a  m e n s a g e m 
confrontadora de Juliano 
S o n .  C o n t o u  c o m 
participações especiais de 
Heloisa Rosa e Jason Upton 
( m i n i s t r o  n o r t e -
americano).

DICA DA SEMANA
DVD: MINISTÉRIO LIVRES PARA ADORAR - JULIANO SON



UMA GERAÇÃO EROTIZADA - II
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

“Porque do interior do coração dos homens saem os 
maus pensamentos, os adultérios, as prostituições...”  

(Marcos 7.21) 

A depravação sexual é tão antiga quanto o homem. Em 
Levíticos nos capítulos 18 e 20 Deus nos deu um código ético e 
moral que serve de prevenção contra esta erotização diabólica 
do homem. Com instruções muito específicas sobre a prática 
sexual pecaminosa, Ele já previa aberrações como a zoofilia, e 
para esta prática decretou severa sanção tanto para o animal 
como para o homem ou mulher que a praticasse, conforme 
Levítico 20.16.

O mistério da atuação satânica foi desvendado por Jesus. Ele 
disse que o adversário lança maus pensamentos e nós os 
alimentamos no nosso coração. Quando isto acontece, da 
prática do adultério à prostituição é só um pulo. Portanto, a 
mente deve ser o alvo das nossas preocupações, porque se 
desejamos levar uma vida pura devemos alimentá-la com 
princípios divinos que nos liberta. Sabemos que o sexo fora do 
casamento hoje é uma prática recorrente, usual e comum 
entre as pessoas desta geração erotizada. 

Outro dia uma jovem sincera e angustiada me procurou e disse 
chorando: “Pastor, eu preciso casar. Minhas amigas de 
faculdade todas foram casando, o problema é que toda 
vez que inicio um namoro o rapaz não aceita o meu 
pacto de me conservar pura sexualmente diante de 
Deus. Nenhum deles aceita participar comigo desta 
espera até o casamento”. Naturalmente ela fazia uma 
analogia com o estado de flexibilidade das amigas e o pacto de 
pureza que tinha, e estava com suas resistências em estado de 
declínio. Era como se já houvesse admitido perder a 
concorrência, sendo facilmente vencida contra quaisquer das 
suas colegas porque elas faziam sexo antes do casamento e ela 
não. Em sua constatação catastrófica, o preço a ser pago por 
sua decisão era o de viver solteira a vida toda. 

Alguns sinais estavam sendo emitidos por esta jovem e ela não 
percebia. O primeiro deles é que na busca por um marido ela 
não estava orando e aguardando (algumas oram e não 
aguardam, outras aguardam e não oram e a maioria nem 
aguardam nem oram) para Deus lhe preparasse um homem de 
Deus. Namorando um homem sem os princípios e os pactos de 
um cristão, era natural que estivesse enfrentando estas 
dificuldades. O segundo é que namoro é o período onde 
conheceremos intelectualmente para definirmos se é com 
quem queremos casar. Se um homem não respeita o pacto de 
fidelidade dela com Deus, certamente não irá respeitá-la em 
outros princípios depois de casado. Terceiro, há uma prova 
evidente de que não existe amor em uma relação desta, pois o 
amor é paciente e se dispõe a esperar (1 Co 13.4-5-7). 

21.Out : Maria Luysa de Gouveia Almeida

22.Out : Izaura Regina Martins

22.Out : Paulo Anderson C. da Silva Rocha

23.Out : Fabiana Rosângela de Cunha Oliveira

24.Out : Eliane Batista Guedes

25.Out : Wanessa Gonçalves P. dos Santos

25.Out : Maura Maria dos Santos

25.Out : Leonilda Vieira de Araújo Neta

27.Out : Luciângela Juvêncio de Amorim

27.Out : Larissa Dianna J. de Amorim

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

 8708-3044

 3352-4231

 8816-9417

 8801-9087

 8830-7656

 9311-1716

 8808-4607

 8814-3705

 9331-1321

 3326-3149

Ainda não conheci o desfecho final da história, porque faz 
poucos dias que ela me procurou. Porém, tenho convicção plena 
que se ela guardar sua mente e coração, preservando seus 
pactos com Deus, resolvendo vencer este espírito maligno que 
destrói através da prostituição milhões de jovens nesta geração, 
terá atraído com seu ato “quase heroico” o amor e as atenções 
de Deus. E quando isto ocorre, quando Ele resolve amar uma 
pessoa por ela ter sido fiel a ele, as recompensas e o resultado 
final sempre é magnífico. Não demora e ela termina casando. 
Não com um erotizado cheio de demônios qualquer, mas com 
alguém preparado por Deus, que saberá respeitá-la, amá-la e 
fazê-la feliz pelo resto da sua vida.

- FIM -

ENCONTRO DE MULHERES

No dia 17 de novembro as mulheres 
da Gênesis estarão realizando sua 
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

Domingo retrasado, 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! 

Acompanhe este trabalho pelas fotos no nosso site!

Se você tem mais de 18 anos, é 
homem e deseja receber mais de Deus 
pra  sua  v ida  não perca  es ta 
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

17.NOV  |  15h  |  R$ 10
na GÊNESIS

CULTO TEMÁTICO

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

ORGANIZAÇÃO: MINISTÉRIO DE LOUVOR

AULAS DE BATERIA

Em virtude da grande procura de 
pessoas querendo aulas de 
bateria, nosso irmão Philippe 
França (mais conhecido como 
Montanha) está preparando a 
primeira turma de alunos. Algumas 
pessoas já se inscreveram mas 
ainda dá tempo. Converse com o 
Montanha e garanta sua vaga. As 
aulas serão sempre aos sábados, 
na igreja, de 9h às 11h da manhã.


