
Atividades Semanais

Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica
11:00 - Ensaio do Min. de Dança
17:00 - Intercessão
17:30 - Adoração Alternativa
18:00 - Culto da Família

Segunda
19:30 - Futebol Masculino-Membros

Terça
19:00 - Futebol Masculino
19:00 - Curso de Teologia

Quarta
19:00 - Intercessão
20:00 - Culto de Cura e Libertação

Quinta
19:00 - Futebol Masculino

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. Jessé Pimentel
pastorjesse@ibgenesis.com.br

82-8873.2541/9604.9132

Pr. Plínio Silva
82-9984.6579

pastorplinio@ibgenesis.com.br

Pr. Guilherme Cerqueira
82-9973.1510 

pastorguilherme@ibgenesis.com.br

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, 10 de março de 2013 - Nº268

Ano V

informativo semanal

"E dele temos este 
mandamento: que 
quem ama a Deus, 
ame também a seu 

irmão." 
1 João 4:21

Meditação

Se amamos a Deus 
e entendemos que 
fomos atraídos pelo 
Seu amor, então é 
fácil concluir que a 

mensagem maior do 
evangelho é o Seu 

amor, que foi 
manifestado por 

Jesus Cristo na cruz! 
Observe neste 

versículo que amar 
o irmão se trata de 
um mandamento do 
Senhor, portanto se 

queremos viver 
conforme a vontade 

de Deus, então é 
fundamental 

praticarmos o amor, 
compartilhando e 

servindo ao 
próximo.

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

16 e 17 MARÇO

Informações - pág. 04

Agende Gabinete

(82) 3342.2881

(82) 8112.5692

24 MARÇO

AÇÃO MISSIONÁRIA
em São José da Tapera

06 ABRIL

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

Visitantes

DOM (N)
17/03

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: FABIANO (8833-5739)

GOL
Encontro de Líderes de GP

DOM (M)
17/03

-

-

BONIFÁCIO

-

-

-

-

-

GILVAN

ELENI

MARCOS BENTO

ANGÉLICA/JANE/MIRLANE

NATALÍCIO/LANA

ARLEY

MARCELO/GILVAN

-

CULTO DE MISSÕES
às 18h na Gênesis

QUA
13/03

Estamos construindo um sonho que 
nasceu no coração de Deus.

Veja como contribuir na página 06.

ROSÂNGELA BOT.

FABIANA

JORGE VALDO

ELZA

OSMARI

-

-

-



O HOMEM BOM E O HOMEM MAU
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

10.Mar : Edna Oliveira dos Santos

10.Mar : Paulo Roberto da Silva Junior

11.Mar : José Ronaldo Rodrigues da Silva

13.Mar : Anderson Soares Lima

15.Mar : Alessandra M. da Silva Coutinho

16.Mar : José Bonifácio de O. Figueredo

16.Mar : Regina Avner Oliveira

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

 9981-1836

 8706-8849

 8817-4809

 9128-3864

 8853-8032

 9922-9408

 8841-1939

“Os passos de um homem bom são confirmados pelo 
SENHOR, e deleita-se no seu caminho”. (Salmos 37.23)

A bíblia fala do homem bom, mas para ser classificado como 
um homem bom ele terá que passar por testes na vida que 
possam determinar o seu grau de bondade ou maldade. 
Ninguém foi classificado como bom do nada, é necessário que 
haja circunstâncias que possibilitem enxergarmos sua 
bondade. O homem bom chama a atenção de Deus, que lhe 
confirma os passos. Mas o que viria a ser o tal de confirmar os 
passos? Existe um texto que nos explica isto na bíblia. Isto 
acontece uma fração de segundos após a aliança que Jesus fez 
com Deus através do seu batismo, quando confirma através da 
simbologia do batismo que aceita passar pela morte e que 
certamente ao terceiro dia ressuscitará. O pai abre os céus, e 
sorrindo confirma sua filiação dizendo que “ele só faz o que me 
dá prazer”. É isso! Os passos são confirmados porque ele sente 
com o coração de Deus, ele ama com o coração de Deus, ele 
reage como Deus reagiria, ele faz como Deus faria. Aí o óbvio 
acontece, Deus lhe confirma os passos e tem prazer no seu 
caminho.

A bíblia também fala do homem mal em textos como o de 
Mateus 12.35 - “O homem bom tira boas coisas do bom 
tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro 
tira coisas más”. Aqui o coração é comparado com um baú, 
onde existe dentro dele um tesouro. O tesouro pode ser bom 
ou pode ser mau. Nos testes que a vida nos impõe, é que se 
conhece quem é bom e quem é mau. E é interessantíssimo que 
Jesus dirige esta palavra a um grupo de religiosos. Perceba que 
é com um grupo de líderes do farisaísmo com quem fala 
naquela hora, e a quem chama de raça de víboras.  Diante dos 
grandes milagres que Jesus fazia, os fariseus revelaram o mau 
tesouro que guardavam em seu coração, de onde provinham 
suas conclusões, quando disseram que Jesus expulsava 
espíritos maus porque era o chefe dos espíritos maus. 

É no coração que mora a linha que divisa as oportunidades da 
vida. Lá, bem no seu interior, todo o dia podemos estar 
transitando de um lado para o outro, uma hora com atitudes 
boas outras com atitudes más, sendo religioso ou não. O 
problema é que só há uma condição de termos nossos passos 
confirmados, de vivermos uma vida que alegra e faz Deus 
sorrir, é quando resolvemos andar fazendo apenas coisas que 
agradam a Deus. O curioso é que para um homem deixar de ser 
mau e passar a ser bom, isto não acontece fruto apenas de um 
pedido em oração de mudança de natureza. Todos os dias 
somos provados na vida, o que nos torna bons ou maus, 
é a decisão que tomamos de fazer como Deus faria, ou 
não de fazer como ele faria.  É aqui é onde está o teste, 
porque para fazer como Deus faria, muitas vezes estamos indo 
de encontro à opinião de todos, porque vivemos em uma 
sociedade corrompida pelo pecado, onde o conceito de bom ou 

GÊNESIS KIDS

O ministério infantil informa que precisa de voluntários e 
professores para todas as faixas etárias. No Gênesis Kids as 
crianças são ensinadas por pessoas que tem amor para dar e 
chamado para transmitir ensinamentos bíblicos a estas 
crianças, pois cremos que elas são a igreja do amanhã. Se você 
deseja participar deste ministério, entre em contato com a irmã 
Rosângela e saiba o que é preciso para ser um professor.

EVANGELISMO NA COPA

O ministério esportivo da nossa 
igreja convoca aos i rmãos 
interessados em participar do 
evangelismo para a copa do 
mundo. Não importa se você não 
tem aptidão ao esporte, pois o 
importante é o amor pelas almas. 
Contamos com a presença de toda a igreja. Maiores informações 
com Eduardo Montenegro. Fones 8803-2815 e 9611-5538.

Ministério de Esportes

mau é superlativo e condicionado ao calo. Como assim? Já viu 
alguém dizer assim: “Eu sou muito bonzinho, mas não pise nos 
meus calos!” É quando alguém pisa nos meus calos que a 
verdadeira essência da minha natureza se revela, é ali onde 
muitos são aprovados ou reprovados por Deus. 

- FIM -

VIII ECC

Em abr i l  (de 19 a 21) 
real izaremos o VIII ECC 
(Encontro de Casais com Cristo) 
da Igreja Batista Gênesis. O ECC 
é um serviço da Igreja em favor 
da evangelização das famílias. Procura construir o Reino de 
Deus, aqui e agora, a partir da família, mostrando pistas para 
que os casais se reencontrem com eles mesmos, com os filhos, 
com a comunidade e, principalmente, com Cristo. Para isto, 
busca compreender o que é "ser Igreja hoje" e de seu 
compromisso com a dignidade da pessoa humana e com a 
Justiça Social. A evangelização do matrimônio e da família é 
missão de toda a Igreja, em que todos devem cooperar segundo 
as próprias condições e vocação. 
Convocamos os amados irmãos a estarem orando por mais este 
grande evento evangelístico de nossa igreja. Contamos com 
todos vocês!

FAÇA UMA AÇÃO!

O Ação Social está sempre aberto para receber doações. ABRA 
SEU CORAÇÃO PARA AJUDAR NOSSOS IRMÃOS! Precisamos 
arrecadar CESTAS BÁSICAS, ROUPAS, CALÇADOS, 
UTENSÍLIOS EM GERAL e qualquer coisa que possa ser útil ao 
próximo.

“Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, 
e vir à seu irmão padecer necessidade, e 

fechar-lhe seu coração, como pode permanecer 
nele o amor de Deus?” ( I João 3:17)

Que o Senhor fale profundamente ao seu coração através desta 
Palavra Poderosa. Você pode entregar as doações a qualquer 
diácono ou obreiro.

Todas as quartas,

às 20 horas

na Gênesis

1ª REUNIÃO VIDA MELHOR 2013

O Ministério de Casais Vida Melhor está retornando às 
atividades normais e convida a todos os casais da Gênesis para 
uma reunião descontraída e bem diferente no próximo dia 23 
de março, às 20 horas na quadra de esportes da nossa igreja. 
Será uma noite divertida para alinhar e apresentar alguns 
desafios para o ano de 2013. A entrada é totalmente gratuita.
Não deixe de participar, pois no final ainda teremos um coffee 
break maravilhoso.

Reunião Vida Melhor  |  23.Mar  |  20h  |  na Gênesis


