
Atividades Semanais

Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica
17:00 - Intercessão
17:30 - Adoração Alternativa
18:00 - Culto da Família

Segunda
19:30 - Futebol Masculino-Membros
20:00 - Ensaio do Coral

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)

15:30 - Ensaio do Min. de Dança
17:00 - Ensaio dos Adolescentes
19:00 - Voleibol

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, 11 de agosto de 2013 - Nº288

informativo semanal

"Clama a mim, e 
responder-te-ei, e 

anunciar-te-ei coisas 
grandes e firmes que 

não sabes." 
Jeremias 33:3

Meditação

Deus quer que nós O 
busquemos e 

clamemos por Ele. Ele 
quer nos responder e 

nos contar coisas além 
da compreensão 

humana. Ele anseia 
chegar mais perto de 

nós para que 
possamos conhecê-lo. 

Como uma criança 
amedrontada chama 
um pai amoroso no 
quarto ao lado, nós 
também podemos 
chamá-lo, sabendo 
que nosso Pai nos 
responderá, nos 
protegerá e nos 

confortará. Mais do 
que isso, nosso Pai nos 

revelará coisas que 
seriam impossíveis nós 
sabermos sem a graça 

dele.

Av. Durval de Góes Monteiro, 1500
Tabuleiro - CEP: 57061-000 - 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 AGOSTO

Agende Gabinete

(82) 3342-2881

(82) 9627-0749

18 AGOSTO

23 a 25 AGOSTO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

DOM (N)
18/08

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Semana: BONIFÁCIO (9922-7408)

CONGRESSO DE JOVENS - ATITUDE 434
Organização: Geração Atitude

DOM (M)
18/08

-

-

ELENI

-

-

-

-

PR. JESSÉ

EDILENE

ANTONIEL

HÉLIO / DANIELLA / CÉLIA

VAL / NIREIDE

NATALÍCIO

JARBAS / ANDRÉ ELI

QUA
14/08

Estamos construindo um sonho que 
nasceu no coração de Deus

Veja como contribuir na página 06.

ROSÂNGELA BOT.

FABIANA

JAMESON

RANILDO

ALUÍSIO

-

-

GOL
Encontro de Líderes de GP

CULTO DA COLHEITA
às 18 horas, na Gênesis Informações - pág. 03



TENHO QUE PARECER COM JESUS
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

12.Ago : Edmilson R. dos Santos

13.Ago : Sandervan Silva Fernandes

15.Ago : Cícero Laurentino Gomes

16.Ago : Maria Angélica Alves R. de Almeida

16.Ago : Kelly Alves Carvalho

17.Ago : Darlan Araújo Gomes

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

 9608-1394

 9135-8313

 8891-4279

 8845-0359

 8866-9252

 8111-1159

Muitos ao longo dos séculos já professaram que são seguidores 
de Jesus Cristo. No entanto, é extremamente necessário que 
os discípulos de Cristo conheçam o caráter do Senhor e 
Salvador que afirmam seguir. O tipo de caráter que é visto em 
Jesus deve ser visto em nós também. Será que a nossa vida é 
um reflexo do caráter de Jesus? E por que é importante que o 
crente queira parecer mais e mais com Cristo? Vejamos apenas 
algumas razões pelas quais devemos parecer com ele. 

A primeira delas é a de que fomos chamados por Deus para 
sermos parecidos com Ele. Este é o nosso maior desafio. Em 
Mateus 11.28-30, Jesus fez um chamado que ecoa ainda hoje. 
O próprio Cristo nos deu a graciosa ordem de ir a Ele a fim de 
aprender. Neste contexto, a expressão “aprender de Cristo” 
significa render-se diante da Sua autoridade e imitar o Seu 
maravilhoso exemplo. Não somos chamados, em primeiro 
lugar, a uma instituição religiosa ou a uma doutrina em 
particular, fomos chamados para servir a Cristo e por 
consequência a seu reino. A transferência do seu caráter em 
nós é o que nos tornará parecidos com Ele e aptos para 
desempenhar nossa função em seu reino. Temos que imitá-lo 
se queremos parecer com Ele. 

Parecer com Ele é uma ordem, não uma opção. Em 1 João 2.5-
6 lemos que devemos “andar assim como Cristo andou” é um 
dever para o verdadeiro cristão. Neste versículo encontra-se 
mais um imperativo bíblico. Já que é um dever, obviamente 
não temos outra opção confirmada pelas Escrituras. A nossa 
profissão de fé verbal necessariamente precisa ser 
acompanhada de mudanças efetivas de comportamento, o que 
nos fará ser semelhantes a Jesus. 

Parecer com Cristo é nossa motivação. Quanto mais 
conhecemos a Cristo, mais desejamos conhecê-Lo. E quanto 
mais o conhecemos, passamos a ser mais parecidos com nosso 
Senhor. O crescimento de acordo com o caráter de Jesus é um 
santo anseio que impulsiona o cristão. Com isto em mente, se 
o seu viver encontra-se estagnado, reavalie com urgência os 
seus anseios espirituais. Você anseia ser mais parecido com 
Cristo a cada dia? Seus planos e metas incluem assemelhar-se 
com Cristo? Parecer com Cristo é o nosso testemunho, o que 
produzirá credibilidade no meio da sociedade, e autoridade 
espiritual. Muito do que o mundo conhece a respeito de Jesus 
Cristo resulta da observação da vida daqueles que alegam 
estar unidos a Cristo. Os cristãos do primeiro século tinham 
plena convicção da importância de imitarem o caráter de 
Jesus. Naquela época, o que os descrentes sabiam a respeito 
de Cristo era comunicado de duas formas: testemunho verbal 
e a vida transformada dos cristãos. Era essencial que cada 
crente pregasse com sua vida, embelezando assim a doutrina 
e recomendando-a a outros. Nada dificulta mais o testemunho 
da igreja cristã do que a distância entre nossas afirmações e as 

nossas atitudes.

Por último, parecer com Cristo é o nosso maior desafio. Paulo 
escreveu a respeito do destino que Deus planejou para os Seus 
filhos em Romanos 8.28-29. O “bem” sobre o qual Paulo escreve 
é a equivalência com aparência de Cristo. Deus já tinha o plano 
de redenção e restauração traçado deste a eternidade. Já que o 
grande alvo da nossa vida é a redenção, Deus faz tudo em nossa 
vida para o “bem” de nos tornar parecidos com Cristo. Se o 
propósito eterno de Deus é nos tornar em Cristo seus filhos, 
precisamos estar interessados em aprender tudo que pudermos 
sobre o exemplo que Cristo nos deixou, para que possamos 
imitá-lo em nosso viver.

- FIM -

ATITUDE 434

Por motivos de força maior, o Atitude 434 foi adiado. O encontro 
será agora nos dias 23, 24 e 25 de agosto, no mesmo lugar,  
Chácara Village Paraíso, em Paripueira. Mas não perca tempo, 
faça sua inscrição com a Manu ou Gisele após os cultos de 
quarta-feira e domingo! O investimento é de R$ 90,00. As vagas 
são limitadas e estão quase acabando!

O QUE É O ATITUDE 434?
Atitude 434 é um movimento de pureza sexual para todas as 
idades, segundo as escrituras (1Ts 4:3-4), selado pelo uso de 
uma aliança de prata. É fruto do mover de Deus que visa 
resgatar valores e práticas corrompidas e reapaixonar pela ideia 
original do sexo.

Sexo é uma relação de prazer vivida dentro de uma aliança de 
amor entre um homem e uma mulher, celebrada como pacto 
inquebrável diante de Deus e dos homens.

"A vontade de Deus é que vocês sejam santificados: 
abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba 

controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa" 
(1 Ts 4.3-4)

TREINAMENTO GÊNESIS KIDS

O Gênesis Kids estará realizando um Treinamento de 
Capacitação com todos os professores do departamento 
infantil durante o mês de agosto. Confira o cronograma abaixo 
e atenção para as novas datas:

11.Ago

de 17h 
às 17h50

Tema: SALVAÇÃO, SANTIFICAÇÃO E SERVIÇO (Como 
posso saber se Deus quer que eu trabalhe com 
crianças?)

Responsável: Pr. Harry Tenório

18.Ago

de 17h 
às 17h50

Tema: AJUDE-AS (Quais são as necessidades das 
crianças?)

Responsável: Andréa Tenório

25.Ago

de 17h 
às 17h50

Tema: ALIMENTE-AS (Como posso ajudar as crianças 
salvas a crescer?)

Responsável: Pb. Dilson Santos

01.Set

de 17h 
às 17h50

Tema: CADA MINUTO CONTA (Como posso planejar 
meu programa de ensino?)

Responsável: Izabelli

Atenção para o novo número da secretaria:

(82) 9627-0749 (TIM)

Perdeu algum evento da nossa igreja? 
Acesse nossa central multimídia e confira as fotos:

ibgenesis.com.br/media-center

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

Informamos aos amados irmãos que desejam apresentar seus 
filhos que é necessário entrar em contato com o Pb. Bráz ou Pb. 
Dilson para fazer o agendamento e passar as informações para a 
confecção do certificado de apresentação. Aproveitamos para 
lembrar que as apresentações ocorrem sempre no terceiro 
Domingo do mês. Sendo assim, a próxima apresentação será no 
dia 18 de agosto de 2013.

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

Pb. Dilson » 8851.5525
dilsondbs@gmail.com


