
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, 11 de novembro de 2012 - Nº258

Ano V

informativo semanal

"Filho do homem, estes 
homens levantaram os 
seus ídolos dentro do 
seu coração, tropeço 
para a iniqüidade que 

sempre têm eles diante 
de si." Ezequiel 14:3a

Meditação

Idolatria não é 
apenas o culto e 

adoração as imagens 
pagãs, qualquer coisa 
que colocamos acima 
ou no lugar de Deus, 
torna-se um ídolo. 

Muitas vezes 
pecamos por colocar 
confiança demais na 

segurança de um 
emprego, por gastar 
horas com alguma 
coisa que nos tira o 

tempo que 
poderiamos ter com 
Deus, por apego a 

coisas materiais, por 
ter mais amor por 
alguém ou a uma 

determinada coisa, 
ou a nós mesmos, 

mais do que o amor 
que deveríamos ter 

por Deus.

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

17 e 18 NOVEMBRO

Informações - pág. 04

Agende Gabinete

(82) 3342.2881

(82) 8112.5692

24 NOVEMBRO

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

25 NOVEMBRO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

Visitantes

QUI
15/11

DOM (N)
18/11

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: NALDA (8813-7826)

ISAAC

EDILENE

BONIFÁCIO

OSMARI

NIREIDE

-

-

-

CULTO DE MISSÕES
às 18h na Gênesis

DOM (M)
18/11

-

-

ROS.BARB.

-

-

-

-

-

GILVAN

VALDILEIDE

ELZA

GELZA / OSMARI

CAYENNE/MADSON/KATIANE

ISAAC

JORGE VALDO / RANILDO

PB. BRÁZ E NIREIDE

CASAMENTO DE WILLIAM E WAUNIA
Celebrante: Pr. Harry Tenório

TER
13/11

R. BOTELHO

ELENÍ

ANTÔNIO A.

ALUÍSIO

MARIA JOSÉ

-

-

-

Já está disponível em todas as lojas do 
Brasil o CD “Deus Grandão” o primeiro 
álbum infantil do grupo Vineyard. O 
projeto foi realizado pela Comunidade 
Vineyard em Piratininga e traz canções 
que ensinam as crianças sobre o 
relacionamento com Deus.
No total são 13 faixas de louvor e 
adoração cantadas por crianças em 
parceria com alguns líderes como 
Andréia Miassaca, Marcelino Cardoso, 

Isabel Moraes, Shirley Gaspar e Fabiano Alves.
O Ministério Vineyard é conhecido por suas belíssimas canções de 
louvor que são executadas em igrejas de todo o Brasil, 
independente da denominação, letras que refletem um 
relacionamento com Deus baseado na intimidade da adoração.
Quem adquire este CD vai ter a certeza de estar oferecendo aos 
pequenos a oportunidade de conhecer canções escritas de acordo 
com a Palavra de Deus e quem é professor de escola infantil ainda 
pode encontrar o CD Playback para poder ensaiar as crianças e 
fazer uma apresentação na igreja.

DICA DA SEMANA
CD INFANTIL: DEUS GRANDÃO - VINEYARD



PECADO
Dc. Madson Belarmino

“Levanta-te, santifica o povo, e dize: Santificai-vos 
para amanhã, porque assim diz o SENHOR Deus de 

Israel: Anátema há no meio de ti, Israel; diante dos 
teus inimigos não poderás suster-te, até que tireis o 

anátema do meio de vós” (Josué 7.13)

Errar o alvo estabelecido por Deus. Transgredir a norma de 
Deus. Certamente essas são expressões que definem bem o 
pecado. Com a morte de Moisés, Deus comissiona Josué a 
estar à frente do povo para passarem o Jordão e, então, 
tomarem a terra que teriam por herança. Onde pisasse a 
planta dos pés de Josué, ali seria do povo de Deus (Js. 1:3). Ao 
falar com Josué, o Senhor o orientava sobre a necessidade de 
fazer tudo o que estava estabelecido pelo próprio Deus na Lei. 
O Senhor tinha um presente para o povo de Israel: a vitória na 
conquista de Jericó. É interessante perceber que antes de fazer 
maravilhas no meio do seu povo, Deus sempre requeria deles 
Santificação.

Era chegado, então, o momento de tomar Jericó e Josué, em 
plena comunhão com Deus, determinou que o povo se 
guardasse das coisas condenadas ou amaldiçoadas, que de 
nada serviriam para os propósitos de Deus. Jericó foi tomada, 
destruída, porém a ordem dada por Josué ao povo não foi 
cumprida: Acã, da tribo de Judá, tomou para si das coisas 
condenadas que havia ali escondendo-as em sua bagagem, 
enterrando-as em sua tenda em meio ao povo de Deus. Isso 
teve consequências. O zelo de Deus se acendeu sobre o povo e 
a derrota do povo de Deus viria logo em seguida, quando 
resolveram avançar sobre a cidade de Aí. O exemplo do que 
ocorreu ali se repete todos os dias, as nossas maiores derrotas 
sempre são precedidas de um tempo de relaxamento espiritual 
ou de pecados cometidos. Somente após o povo se santificar e, 
debaixo da revelação de Deus, extirpar do meio deles o pecado 
cometido por Acã, é que voltaram a ter vitórias.

 “Pecar” é praticar coisas que desagradam a Deus, fugindo do 
propósito estabelecido por Ele para nossas vidas.  É 
transgredir os mandamentos que Deus estabeleceu na 
eternidade para o homem seguir. Todos os dias o pecado no 
assedia de forma tremenda para que nos desviemos da boa, 
perfeita e agradável vontade de Deus para o homem, 
desqualificando-o, roubando sua autoridade, e incapacitando-
o ao exercício de um conquistador de almas para o reino.  
Aceitar o assédio do pecado, pecar e varrer o pecado para 
baixo do tapete, ou por que não dizer esquecer-se de tê-lo 
cometido em seu coração, faz com que o filtro da proteção 
divina saia da sua vida e o resultado é desastroso ou mesmo 
fatal. Não são poucos os que vivem uma vida de derrotas por 
causa do pecado, em batalhas que aparentemente eram 
simples de ser vencidas. Muitos chegam a provar a morte 
espiritual, o afastamento completo de Deus, já que o salário do 
pecado é a morte (Rm 6.23).

12.Nov : Miriam de Carvalho Lourenço Silva

13.Nov : Samantha de Souza Gomes Amorim

13.Nov : Gudbergson das Neves Farias

14.Nov : Edileusa Gomes de Amorim

14.Nov : Ulisses Antônio Moreira Guedes

16.Nov : Maria Aparecida Leonardo

16.Nov : Antônio José Pereira de Andrade

16.Nov : Jesidiael Neris Barbosa

17.Nov : Letícia Rafaelly de Souza Verçosa

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

 8835-6905

 8821-6464

 8887-1315

 9123-5548

 9658-3300

 9371-1700

 8837-7577

 9991-0576

 9147-7635

Por fim, temos uma boa notícia pra te dar: a santificação de vida 
e o abandono do pecado, fez o povo voltar a triunfar. Está 
separado de Deus por causa do pecado? Confesse-o a Cristo e se 
arrependa que hoje mesmo Deus irá mudar a tua vida e a tua 
história. 

- FIM -

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

Informamos aos amados irmãos que desejam apresentar 
seus filhos em um de nossos cultos, que as apresentações 
passarão a acontecer impreterivelmente ao terceiro 
domingo de cada mês. Para isso, é necessário entrar 
em contato com o Pb. Bráz ou Pb. Dilson para fazer seu 
agendamento e passar as informações para a confecção 
do certificado de apresentação.

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  fe i ra .  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.

16.DEZ - FEIRINHA DO TABULEIRO

PB. BRÁZ FERREIRA
82-9675.0706/9132.7761
brazmaceio@yahoo.com.br

PB. DILSON BRAGA
82-9957.2311/8851.5525

dilsondbs@gmail.com

NOITE DO SANDUÍCHE

Sempre que acaba o culto aparece aquela 
fome e junto com ela aquela vontade de 
deliciar um belo sanduíche, não é verdade?!! 
Se você concorda então já tem endereço certo 
para o lanche! No próximo Domingo, às 20h 
teremos um SANDUBA NIGHT na cantina. Com 
somente R$ 5,00 você tem direito a 01 
Hamburguer e 02 copos de refrigerante! 
Compre seu ingresso HOJE com a Thayse da dança. A renda 
será revertida para o Ministério de Dança. 

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)

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

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

CORAL GÊNESIS

Se você tem o chamado para ser 
um adorador através da música, o 
grupo coral da Igreja Batista 
Gênesis espera por você. Venha e 
faça o teste vocal.

Procure o irmão 
Wagner (8827-0069).


