
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, 28 de outubro de 2012 - Nº256

Ano V

informativo semanal

"Na minha 
angústia, clamo ao 
Senhor, e Ele me 

ouve." 
Salmos 120:1

Meditação

Não há sentimento 
pior do que a 

angústia. Não há 
Deus melhor que 

Jesus Cristo. 
Quando a angústia 

vem em nosso 
coração, o que vem 
em nossa mente são 
mentiras e em nosso 

coração, o 
desespero. Mas não 

há motivos para 
chorar, porque 

Jesus, o Rei, está 
vivo. Seu sofrimento 
na cruz não foi em 

vão. Jesus é 
Salvador. Pois está 
escrito, ...EM TODA 
A ANGÚSTIA DELES, 

O ANJO DA SUA 
PRESENÇA OS 

SALVOU. Isaías 63.9 

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

01 NOVEMBRO

Informações - pág. 03

Agende Gabinete

(82) 3342.2881

(82) 8112.5692

03 NOVEMBRO

CASAMENTOS (EXTERNO)
Thomázio e Josielma, Raphael e Juliana

04 NOVEMBRO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

Visitantes

QUI
01/11

DOM (N)
04/11

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: Cayenne (8818-6323)

LUCIENE

NALDA

GILVAN

MÁRCIO

VALDILEIDE

-

-

-

BATE-PAPO COM LÍDERES
Reunião com os líderes da igreja, de 08h às 09h 

DOM (M)
04/11

-

-

ELIANE

-

-

-

-

-

PB. DILSON

LANA

MARCOS BENTO

DANIELLA/HÉLIO

ANT.ANDRADE/ELENI/GELZA

NATALÍCIO

ULISSES/MARCOS WILLAMS

MÁRCIO/VAL

GOL 02
Encontro de Líderes de Grupos Pequenos

TER
30/10

R. BOTELHO

EDILENE

MARCELO

LÉO

CIDA

-

-

-

Para comemorar os dez anos do 
ministério Trazendo a Arca a Canzion 
Brasil estará lançando no final deste 
mês o CD triplo “Trazendo a Arca 
Deluxe Collection”, três álbuns com 
dez canções cada um reunindo as 
melhores músicas das bandas Toque 
no Altar e Trazendo a Arca.
Este é um projeto exclusivo que vem 
para marcar a nova fase do grupo 
que agora faz parte do casting da 

Canzion Brasil. O contrato com o Trazendo a Arca foi firmado no 
início deste mês e além dessa edição exclusiva a banda deve 
lançar durante a Expocristã 2012 um álbum inédito.
A nova parceria foi comentada pelo líder da banda, Luís 
Arcanjo, que afirmou que estes novos projetos trará grandes 
frutos ministeriais. “Somos gratos a Deus pela história que 
construímos até aqui, contudo, acreditamos que ainda existe 
muito mais por vir”, disse ele.

DICA DA SEMANA
CD: TRAZENDO A ARCA - EDIÇÃO COMEMORATIVA DE 10 ANOS



CONFISSÃO DE PECADOS
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

“Se confessarmos os nossos pecados, 
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, 
e nos purificar de toda a injustiça”. (I João 1.9)

A tradição da confissão de pecados a um sacerdote vem do 
catolicismo. A base de argumentação católica para isto está no 
texto de João 20.23 – “Àqueles a quem perdoardes os 
pecados lhes são perdoados; e àqueles a quem os 
retiverdes lhes são retidos”. Com base neste versículo, os 
católicos afirmam que Deus deu aos apóstolos a autoridade 
para perdoar pecados, e que esta autoridade foi passada 
adiante para os sucessores dos apóstolos, como, por exemplo, 
os bispos e padres da Igreja Católica Romana. Há diversos 
problemas com essa interpretação. (1) João 20.23 em lugar 
algum menciona a confissão dos pecados. (2) João 20.23 em 
lugar algum promete, ou mesmo sugere que a autoridade para 
perdoar pecados seria passada aos sucessores dos apóstolos. 
(3) O Novo Testamento em lugar algum menciona que os 
apóstolos sequer teriam sucessores para a sua autoridade 
apostólica. Da mesma forma, os católicos indicam Mateus 
16.19 e 18.18 (ligar e desligar) como evidência para a 
autoridade da Igreja Católica para perdoar pecados. Os 
mesmos três pontos acima se aplicam a essas Escrituras.

Quanto à confissão dos pecados, os crentes são ensinados em 
1 João 1.9 a confessar os seus pecados a Deus. Deus é fiel e 
justo para perdoar os nossos pecados quando os confessamos 
a Ele. Tiago 5.16 fala da confissão das nossas transgressões 
“uns aos outros”, mas o sentido aqui não é o de fazer confissão 
para uma intermediação. Dentro do credo católico, o cristão 
faz a confissão ao padre e este lhe outorgará uma penitência e 
intermediará através dela o perdão. Isto seria minimizar o 
efeito do sacrifício de Cristo na Cruz. Não precisamos de outros 
intermediadores nem de penitências para o nosso perdão, o 
preço já foi pago por Cristo na cruz. Do que precisamos então? 
De arrependimento genuíno e firme propósito de não 
reincidência no pecado. Sacerdotes e líderes da igreja não são 
mencionados em parte alguma no contexto de Tiago 5.16. 
Além disso, Tiago 5.16 não relaciona o perdão dos pecados à 
confissão dos pecados “uns aos outros”. O perdão foi 
estabelecido na cruz, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado 
do mundo, como dizia João Batista.

Do que então fala Tiago? Fala que se o meu pecado está 
relacionado ao meu irmão, se com o meu erro causei dores e 
danos a ele, então tenho mesmo que procurá-lo e confessar 
meu pecado. Assim demonstro arrependimento e disposição 
de reparar os prejuízos que causei à sua vida. Aqui Deus nos 
pega. Muitas vezes cometemos pecados que não causam 
prejuízos a ninguém, exceto a nós mesmos. Estes sim, 
deveríamos dirigir a nossa confissão a Deus, porém quando 
com o meu pecado causei danos à vida de alguém, a 
construção do perdão envolverá duas fases, a do da minha 

30.Out : Lisiane da Silva Souza Verçosa

31.Out : Wildson de Araújo Melo

01.Nov : Genival Ferreira Leão

03.Nov : Gessé Celestino da Silva

03.Nov : Marcely Kathryn Oliveira Martins

03.Nov : Emilly Assunção dos Santos

03.Nov : José Emanuel da Silva Filho

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

 8859-8905

 9968-6445

 8819-0562

 9311-6412

 

 8899-6052

 3374-4121

confissão a Deus e a da minha confissão a quem causei 
prejuízos, quer sejam emocionais, físicos ou financeiros. Mas o 
marido ou esposa que cometeu adultério, por exemplo, deve 
confessar seu pecado apenas a Deus e tudo ficará resolvido? 
Lógico que não! Se ele não fizer confissão da sua grave 
transgressão ao cônjuge, a quem causou sérios prejuízos, se 
continuar o enganando, estará demonstrando falta de 
conversão e nenhuma disposição de mudança. Zaqueu em sua 
conversão nos dá um belo exemplo de como isto funciona. Como 
fiscal ele havia defraudado a tantos que nem lembrava quantos 
havia causado danos. Fez um jantar, convidou possíveis 
envolvidos em seus pecados, e fez uma confissão pública e única 
do seu pecado, prometendo restituir os valores defraudados. 
Quem usa da prática da omissão, da mentira e do silêncio 
quando seu pecado causou prejuízos emocionais, financeiros ou 
físicos ao irmão, não conta com a ajuda de Deus para ter seu 
perdão liberado. Mas este caminho não é o mais fácil, dirá 
alguém. Certamente não, mas é o caminho pelo qual passam os 
que irão morar no céu (Ap 21.8). E mais, isto era uma coisa para 
você ponderar antes de cometer o pecado, não depois.

- 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.

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

17.NOV  |  15h  |  R$ 10  |  na GÊNESIS

FEIRÃO DE USADOS

Está se aproximando mais um 
F E I R Ã O  D E  U S A D O S 
organizado pelo ministério de 
A ç ã o  S o c i a l .  O  f e i r ã o 
acontecerá no dia 16 de 
dezembro na feirinha do 
tabuleiro, mas você já pode ir 
se organizando e separando 
aquilo que vai doar para a feira. 
Você pode doar roupas, 
sapatos, eletrodomésticos, 
móveis, brinquedos e artigos 
em geral. Toda a renda será 
destinada à construção do templo. Para mais informações 
procure a Rosária (8828-2863) líder do ministério.

BATE-PAPO COM LÍDERES

Convidamos todos os líderes da igreja para comparecerem à 
reunião no dia 04 de novembro, de 08h às 09h, na sala. Sua 
presença é indispensável para o crescimento do reino. 
Contamos com sua presença.

Gestão de Ministérios

AULAS DE BATERIA

O 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.


