
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, 04 de novembro de 2012 - Nº257

Ano V

informativo semanal

"Quanto melhor é 
adquirir a 

sabedoria do que 
o ouro! E mais 

excelente, adquirir 
a prudência do 
que a prata!" 
Provérbios 

16:16

Meditação

Quais são as 
maiores riquezas 
nesta vida? Com 
certeza não são 
ouro e prata. 

Sabedoria tem 
valor infinitamente 
maior, que por sua 

vez nos ajuda a 
compreender o 
que é valioso, o 

que é verdadeiro, 
o que é digno do 

nosso coração, e o 
que não é.

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

10 e 11 NOVEMBRO

Informações - pág. 04

Agende Gabinete

(82) 3342.2881

(82) 8112.5692

11 NOVEMBRO

VIAGEM MISSIONÁRIA À TAPERA
com o Ministério de Evangelismo

17 e 18 NOVEMBRO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

Visitantes

QUI
08/11

DOM (N)
11/11

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: Luciene (8800-3325)

JAMESON

LÉO

IZABELLI

ANT. LIMA

CÉLIA

-

-

-

ENCONTRO DE HOMENS - PÉ DE PINHÃO
e Encontro de Mulheres na Gênesis (17)

DOM (M)
11/11

-

-

ELZA

-

-

-

-

-

PB. BRÁZ

DANIELLA

ISAAC

FABIANO / FABIANA

C. ANDRÉ/ANGÉLICA/HÉLIO

ALUÍSIO

ANDRÉ ELI / EDU. PINHEIRO

EDUARDO / RENATA

CULTO DE SANTA CEIA
às 18h na Gênesis

TER
06/11

R. BOTELHO

GETÚLIO

BONIFÁCIO

LUCIENE

ROSÁRIA

-

-

-

O site livros.gospelmais.com.br disponibiliza para 
download diversos eBooks (livros eletrônicos). Nele você pode 
ver lançamentos e dicas de 
leitura, lista de autores, lista 
de editoras e lista de livros, 
sem falar que você ainda 
pode baixar eBooks parciais 
ou ainda completos. O site 
disponibiliza mais de 370 livros digitais (eBooks) em formato 
PDF. Todos os downloads são legalizados. Alguns dos títulos 
que podem ser baixados são:

1. O poder do Espírito Santo (J. C. Ryle);
2. Conversão (J. C. Ryle);
3. O Privilégio de Poder Simplesmente Dizer: Tá Doendo 
(Caio Fábio);
4. Carta aos Solteiros e Frustrados (Owen Strachan – 
John Starke);
5. Deus Se Importa Com Você (Márcio Valadão).

DICA DA SEMANA
SITE: LIVROS.GOSPELMAIS.COM.BR



UMA QUESTÃO DE MAIS OU MENOS
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

Texto de referência: Marcos 10.2-16

Existem pessoas que falam uma coisa e fazem outra. Ao longo 
dos séculos ninguém encarnou melhor este “mote” do que os 
fariseus. Eles eram a religião da maioria nos dias de Jesus, e 
me parece que ser a religião da maioria em um país que 
sempre foi um desejo de todos os religiosos, incluindo aí os 
evangélicos brasileiros que ficam mostrando gráficos e 
projeções que indicam que em 2020 nós seremos um país de 
maioria cristã evangélica. A questão nunca foi de mais ou 
menos, a questão é quem somos diante de Deus.  Não adianta 
sermos muitos sem que isto resulte em santidade, piedade, 
conversão, frutificação e amor a Deus e a instalação do seu 
reino na terra.

Os Evangelhos mostram em diversas ocasiões os religiosos 
fariseus perseguindo Jesus e seu ministério terreno. A 
passagem de hoje revela o coração dos fariseus em tentar 
prejudicar mais uma vez o ministério do Senhor Jesus. O 
assunto tratado é a separação e o repúdio da mulher. Jesus 
contraria a prática pecaminosa de inferiorizar a mulher 
e demonstra o valor do ser humano dizendo que os 
homens e mulheres são iguais perante Deus. Todos nós 
somos pecadores e necessitamos da graça divina. 
Dependemos unicamente da misericórdia do Senhor para 
avançar na vida cristã. A palavra "fariseu" significa separado. 
Eram devotos da Lei de Deus e da Lei transmitida oralmente. 
Possuídos de inveja, desejavam atrapalhar o ministério do 
Senhor Jesus (Leia Lc 11.53,54; 12.1; 20.20-21). A pergunta 
"É lícito ao marido repudiar sua mulher?" foi elaborada apenas 
para experimentar Jesus. O Senhor responde com outra 
pergunta: "Que vos ordenou Moisés?". Os fariseus 
rapidamente disseram: "Moisés permitiu lavrar carta de 
divórcio e repudiar". Falavam baseados em Dt 24.1-4. O 
Senhor Jesus encaminha o caso para a essência do problema 
dos próprios fariseus. Jesus responde: "Por causa da dureza do 
vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento". O 
coração dos fariseus era perverso. Tinham a religião "perfeita", 
mas não tinham o coração transformado pelo poder de Deus. A 
religião estava apenas como uma capa para esconder um 
coração duro, inconverso e pecaminoso do fariseu.

Embora mencionem Moisés nesta conversa com Jesus, na 
prática, não tinham qualquer compromisso com a lei de Moisés 
nesta questão do casamento, pois se divorciavam por qualquer 
motivo. O ensino de Hillel, o principal rabino da sua época, dizia 
que o marido poderia se divorciar da esposa quando ela 
queimasse o jantar, colocasse muito sal na comida, se não 
gostasse do seu cabelo, se ela falasse com algum homem na 
rua. Entre os judeus do tempo de Jesus, as mulheres ficavam 
fora da vida pública. No culto do sábado, elas eram meras 
espectadoras. Como os gentios, as mulheres tinham um pátio 
exterior especialmente designado a elas no Templo, do qual 
não podiam sair. Em público, os homens não falavam com uma 

07.Nov : Francisca Izabelli de A. Santana

09.Nov : Arthur Vinícius Manso Alves

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

 9915-5710

 8888-9889

mulher, nem mesmo com a esposa. Não era permitido às 
mulheres estudar a Lei, nem sequer tocar nas escrituras, afim de 
não as contaminar. Para o fariseu a mulher era um objeto e na lei 
romana era considerada um bem, como um cavalo ou um 
terreno que se possuía. Jesus nunca concordou com este 
comportamento, ele valorizou a mulher na mesma intensidade 
que o homem. Conversou com a Samaritana publicamente, e 
transformou esta mulher de uma vida complicada na maior 
evangelista da bíblia. Era amigo de Marta, de Maria, alforriou a 
alma de uma adúltera, foi tocado, beijado nos pés e ungido por 
uma prostituta diante de um escandalizado fariseu. A lei 
cerimonial dos fariseus dizia que ele estaria nesta condição 
impuro, impróprio ao serviço sacerdotal. Uma das suas 
discípulas mais achegadas era Maria Madalena, e esta mulher 
havia sido possuída por vários espíritos imundos. Jesus nunca 
foi apegado a números, nem para Ele a religião era mais 
importante que o homem. Por isto, a boa conclusão que tiramos 
daqui é a de que antes de sermos maioria, temos mesmo é que 
ser convertidos. Não adianta sermos muitos que se encaminham 
ao inferno, é melhor sermos menos e todos estarmos indo para o 
céu.

- FIM -

ENCONTRO DE HOMENS

Não perca esta oportunidade de receber mais de Deus. Se você 
é homem e é maior de idade, procure o Pb. Bráz, adquira seu 
ingresso e garanta a sua vaga. Faça este investimento na sua 
vida espiritual. As vagas são limitadas.

   » Tema: 
      Onde está o Deus de Elias? Onde estão os Elias de Deus?
   » Data: 17 e 18 de novembro - NOVAS DATAS!
   » Local: Rancho Pé de Pinhão
   » Preletor: Pr. Moisés Handa
   » Investimento: R$ 60,00 por pessoa (ou 4x15,00)

AULAS DE BATERIA

As aulas já começaram mais ainda dá tempo! 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.

PERDEU ALGUM EVENTO?

Não se preocupe se você por algum motivo não pode estar em 
algum evento da igreja. O final de semana passado foi bastante 
movimentado e tivemos diversos eventos acontecendo até ao 
mesmo tempo. Se você não participou de algum evento ou quer 
relembrar alguns momentos basta apenas entrar no nosso site e 
conferir. Já estão disponíveis as fotos do (1) Aniversário de 100 
anos da CIBI, (2) dos quatro domingos do Kids durante o mês 
de outubro na quadra, (3) da visita do Gênesis Kids à Casa de 
Adoção Rúbens Colaço, (4) do Culto Temático com o tema 
‘Leilão de Almas’ e muito mais. Basta acessar e conferir:

www.ibgenesis.com.br

PASTOR ARGENTINO NA GÊNESIS

Venha cultuar a Deus e ouvir a sua voz. Estarão conosco os 
pastores Rubem Rica (Argentina) e Fábio (no louvor). O Pr. 
Rubem tem viajado pelo mundo e pregado o evangelho em 
países muito difíceis de se falar de Jesus.
Será um noite inesquecível na sua vida. 

22.NOV – 20h – na Gênesis

FEIRÃO DE USADOS

Está se aproximando mais um FEIRÃO DE 
USADOS. O feirão 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 Ação Social.

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 15h, na Gênesis ao custo de R$ 10,00 
por pessoa.

17.NOV - 15h - R$ 10,00 - na Gênesis

CONSAGRAÇÃO E SANTA CEIA

No próximo Domingo venha participar conosco da consagração 
de santa ceia às 08h e também esteja conosco às 18h para o 
Culto de Santa Ceia na Gênesis que será imperdível.


