
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, 25 de novembro de 2012 - Nº260

Ano V

informativo semanal

"Sujeitai-vos, 
portanto, a Deus; 

mas resisti ao diabo, 
e ele fugirá de vós." 

Tiago 4:7

Meditação

 Devemos nos sujeitar 
a Deus e andar em 
conformidade com a 

Sua palavra, vivendo o 
evangelho com 

obediência, santidade 
e novidade de vida. 
Através da oração, 

jejum, alimento sólido 
e fruto do Espírito, 
poderemos resistir, 

opor-se, fazer frente, 
defender-se, e 

enfrentar os dardos 
inflamados do diabo. 

Quando nos 
sujeitamos a Deus 

somos revestidos de 
poder, unção e 

autoridade, e então 
resistimos ao diabo, 

ladrão, pai da mentira, 
acusador e príncipe 

das trevas, e ele sem 
ter como nos vencer é 

obrigado a fugir. 
Aleluia.

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

30 NOVEMBRO

Informações - pág. 04

Agende Gabinete

(82) 3342.2881

(82) 8112.5692

01 DEZEMBRO

VIGÍLIA
das 18h às 00h

02 DEZEMBRO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

Visitantes

QUI
29/11

DOM (N)
02/12

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: EDILENE (3359-6186)

MÁRCIO

JANE

M. BENTO

R.BARBOSA

LANA

-

-

-

CULTO DE SANTA CEIA
às 18h na Gênesis

DOM (M)
02/12

-

-

IZABELLI

-

-

-

-

-

PR. HARRY

ELIANE

ULISSES

GILVAN / NALDA

ANDRÉ/ANGÉLICA/MARCOS

ANTONIEL

ISAAC / HÉLIO

PAULO / DÉA

CULTO JOVEM
na Gênesis às 19h

TER
27/11

R. BOTELHO

-

ANTONIEL

ESTELA

RANILDO

-

-

-

Se sua alma tivesse seis integrantes – 
mente, coração, emoção, memória, vontade 
e consciência –, e eles travassem uma 
batalha interior em torno de seus interesses 
individuais, quem ganharia? Esse é o tema 
da peça A Diretoria, encenada pelo 
renomado grupo teatral Jeová Nissi e 
adaptada do filme americano The board.
Depois do DVD com um elenco masculino, a 
GFilmes lança a versão feminina, com 
situações interpretadas de forma cômica, 
expondo com curiosidade e leveza o que 
acontece no íntimo de uma mulher no momento em que ela se vê 
obrigada a tomar uma decisão.
Em um roteiro pontuado de questionamentos sobre a escolha da 
vida cristã e todos os empecilhos existentes para que se trilhe esse 
caminho, a peça A Diretoria, versão feminina, mostra como 
alguém, mesmo vivendo desregradamente, possui um fator 
questionador que sempre busca respostas a perguntas básicas, 
como: “Quem eu sou?” ou “Estou certo ou errado nas minhas 
escolhas?”.

DICA DA SEMANA
FILME: A DIRETORIA FEMININA



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).

UMA REVOLUÇÃO CHAMADA PERDÃO
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

25.Nov : Josué Araújo de Moura

26.Nov : André Mendonça Fernandes da Silva

27.Nov : Rodrigo Medeiros de Andrade

30.Nov : Maria Cícera Lina Caldas

01.Dez : Danielle Soares de Santana Luko

01.Dez : Maria Lúcia Vieira de Melo

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

 8835-3047

 8833-7103

 8817-1917

 8818-6861

 8815-2283

 9317-6371

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 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.

16.DEZ - FEIRINHA DO TABULEIRO

Pb. Bráz » 9675.0706
brazmaceio@yahoo.com.br

Pb. Dilson » 8851.5525
dilsondbs@gmail.com

CULTO DE SANTA CEIA

No Domingo (09/12), às 18h estaremos 
em mais um culto de Santa Ceia, 
relembrando o momento do sacrifício de 
Jesus na cruz por nossas falhas. Não deixe 
de estar conosco e se puder convide 
pessoas para o culto, a fim de que sejam 
expostas ao evangelho de Cristo.

Santa Ceia - 09.Dez - 18h - na Gênesis

“Mas contigo está o perdão, para que sejas temido”.
(Salmo 130.4)

Uma senhora me pediu para atendê-la em emergência pelo 
telefone. Não era da igreja ainda naqueles dias. Não a conhecia 
direito, embora soubesse quem era seu esposo. Fiquei 
imaginando as razões que a levaram a estar tão desesperada e 
iniciei um processo de oração por aquela senhora até que 
chegasse ao momento do nosso atendimento. Muitas pessoas 
procuram um pastor para pedir orientação, oração, as vezes 
necessitando apenas de uma palavra que consolo. Aquela 
senhora, no entanto, estava nos procurando com um coração 
repleto de amargura. Seu esposo caíra em adultério com uma 
moça cristã, e o pior, ele era um líder cristão. Quando iniciamos 
o diálogo, ela desabou em prantos, e foi logo dizendo: “Eu 
estou decepcionada com o senhor”. Gente decepcionada com 
Deus eu já vi muitas, todas porque estavam enxergando Deus 
de uma perspectiva equivocada, mas aquela senhora estava 
muito revoltada, e por isto resolvi garimpar nas suas emoções. 
Quem sabe não ajudava a remover a pedra que lhe causava 
tanta amargura? Perguntei:  E o que Deus lhe fez para causar 
tanta revolta? Respondendo rápido como quem dispara uma 
flecha em um arco para não perder o alvo que se move no céu, 
disse: Você está entendendo errado, não falo Senhor com “S” 
maiúsculo, estou falando de você. Quase caio de costas da 
cadeira, porque nem conhecia aquela mulher e ela estava 
revoltada comigo. O que foi que eu fiz? Fiquei me indagando 
silenciosamente. Ela não me deu nem tempo de fazer esta 
pergunta e foi logo revelando a razão de tanta amargura: 
“Soube que o meu ex-marido está congregando aqui, que o 
senhor o aceitou em sua igreja, e que disse para ele que os 
erros que cometeu no passado haviam sido perdoados por 
Deus. Você não pode aceitá-lo. Ele não presta!”. Daí em diante 
foi vomitando minuciosamente detalhes da queda do seu 
esposo.

Ela não estava considerando João 6.37, o texto onde Jesus 
disse: – “Todo o que o pai me dá vem a mim; e o que vem 
a mim, de modo algum o lançarei fora”. Com paciência, 
disse: não posso colocá-lo para fora daqui, porque eu não sou o 
dono desta casa. E depois, eu creio que seu casamento ainda 
será restaurado. Seus olhos avermelhados do choro, 
destilavam o ódio daquelas palavras.

Naquele momento era difícil para ela entender o amor 
restaurador de Deus. Imagino que esta dificuldade seja tão 
antiga quanto a vida. Os evangelhos registram muitos 
momentos onde o perdão de Deus foi liberado, e estes 
momentos são os mais lindos da bíblia. A hora do 
arrependimento de um dos ladrões que foram condenados à 
morte com Jesus é incrível. Mais incrível é o que ele ouviu do 
próprio Jesus: “Ainda hoje estarás comigo no paraíso”. Como 
pode, um ladrão entrar no céu só porque se arrependeu? Eles 

devem ter pensado assim. Quando Jesus curou um paralítico à 
beira do tanque de Betesda, era um dia de Sábado (Jo 5.14). 
Não creram que Jesus era filho de Deus porque ele mandara o 
paralítico tomar levar sua cama para casa. E ele iria mandar o 
paralítico deixar uma cama novinha ali? Mais furiosos ficaram 
mesmo foi quando indagando a cerca de quem foi que fez aquilo, 
ouviram daquele que havia sido curado: “Não sei quem é ele, só 
sei que disse: Vá e não peques mais, para que não te suceda 
coisa pior”. Quem é este que até pecados perdoa? Os judeus se 
perguntaram muitas vezes. 

O Salmista disse que com ele está o perdão, e ele seria temido 
por isto. O  perdão produz uma revolução de amor no coração do 
perdoado. Aquele marido chorava muito nos primeiros dias, ao 
sentir o perdão divino lhe restaurando. Depois de um tempo 
congregando conosco eles foram embora.  Sim, “eles”, porque 
aquela mulher que respirava ódio contra o esposo, constatando 
a mudança produzida pelo perdão divino, o aceitou de volta. E se 
não posso dizer: “E foram felizes para sempre, posso pelo 
menos dizer que eles estão sendo felizes agora”.

- FIM -

NOVIDADES NA CONSTRUÇÃO

Es tamos  avançando  na 
construção da frente da igreja 
e informamos aos irmãos que 
estamos finalizando a parte 
hidrosanitária e também, esta 
semana, já compramos o piso 
para a glória de Deus. Em 
breve estaremos dando uma 
‘cara nova’ à nossa igreja. Sua 
oração e contribuição é sempre muito importante para o 
crescimento do reino de Deus, afinal, estamos construindo um 
sonho que nasceu no coração de Deus!

VOCÊ NO INFORMATIVO

Você deseja participar da construção de nosso informativo? 
Então mande testemunhos, matérias e sugestões para que 
possamos melhorá-lo ainda mais. Caso queira participar mande 
suas notícias para o e-mail secretaria@ibgenesis.com.br.


