
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, 25 de agosto de 2013 - Nº290

informativo semanal

"Pois, em um só 
Espírito, todos nós 

fomos batizados em 
um corpo, quer 
judeus, quer 
gregos, quer 

escravos, quer 
livres. E a todos 

nós foi dado beber 
de um só Espírito." 
1 Coríntios 12:13

Meditação

Depois de sermos 
regenerados pelo 
Espírito, somos 
batizados com o 
Espírito Santo da 
promessa. Este 

batismo no Espírito 
não é algo que 

devemos buscar ou 
receber depois da 

nossa regeneração. 
Não é algo aparte do 

nascimento do 
Espírito. Este batismo 
nada mais é do que o 

Espírito nos 
colocando como um 
membro do Corpo de 

Cristo.

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

23 a 25 AGOSTO

Agende Gabinete

(82) 3342-2881

(82) 9627-0749

31 AGOSTO

31 AGOSTO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

DOM (N)
01/09

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Semana: ULISSES (9658-3300)

MOMENTO VIDA MELHOR
Informações com Luiz Honorato

DOM (M)
01/09

-
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ELIANE
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DANIELLA

IZABELLI

BONIFÁCIO/EDILENE/ALUÍSIO

FABIANA/FABIANO

MARCOS ANTÔNIO

MARCELO/HÉLIO

QUA
28/08

Estamos construindo um sonho que 
nasceu no coração de Deus

Veja como contribuir na página 06.

ROSÂNGELA BOT.

ELENI

ROSÁRIA

RANILDO

ESTELA

-

-

CONGRESSO DE JOVENS - ATITUDE 434
Organização: Geração Atitude

IMPACTO NO CRM
Informações com Eduardo

MOMENTO VIDA MELHOR

Informações - pág. 03



DEIXE DEUS SER SEU GUIA
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

26.Ago : Samara Avner de Moraes

27.Ago : Maria de Fátima da Silva Ferreira

30.Ago : Mariana Camilo da Silva

30.Ago : Maria Cristina Calixto Barboza

30.Ago : Uilsa Pinto Gonçalves de Lima

31.Ago : Benikeyson Paulino da Silva

31.Ago : Henrique Cezar da Silva

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

 8874-6103

 8816-4375

 9138-0179

 8893-5694

 9112-1329

 9371-3991

 9116-5228

“... e a sua consciência, sendo fraca, fica 
contaminada”. (I Coríntios 8.7)

O conjunto de regras, valores e experiências vividas na vida 
irão fornecer um padrão a ser seguido. Eles fornecerão uma 
linha balizadora para nossas consciências. Por conta disto, 
muitos agem de acordo com os valores aprendidos e muito 
bem delineados na sua mente. O problema é que, como disse o 
apóstolo, ela pode se tornar fraca, pode estar contaminada, e 
por isto nos levar a tomar decisões erradas, causar prejuízos 
irreparáveis em nossas vidas.

A turma dos que são guiados pela consciência engorda cada 
dia. Uma linha dos racionais costuma dizer: “Estou sentindo de 
Deus!” Me pergunto quando foi que Deus autorizou ao homem 
sentir por Ele? Como é possível nós sentirmos no lugar de outra 
pessoa? A turma dos que sentem de Deus, normalmente 
desejam produzir convencimento para suas ideias, eles 
querem apoio na sua decisão, por isto colocam à frente o nome 
de Deus. Nós temos muita culpa pelos prejuízos causados por 
esta turma dos guiados pela consciência. Deveríamos tomar 
coragem e confrontá-los, avisar que é tempo perdido tentar 
nos convencer de algum pensamento seu, apenas por ter 
colocado o nome de Deus à frente.

Muitas vezes escutamos alguém dizer: “Não fui com a cara do 
fulano”. Quantas vezes por julgamento precipitado fizemos 
juízo de valor errado de alguém? Outro dia ouvi uma moça 
testemunhar que passou dois anos pensando que seu vizinho 
era traficante porque sua casa só vivia cheia de pessoas mal 
encaradas. Ela chegou a denunciá-lo na polícia. Só depois de 
um longo tempo veio descobrir que ele era extremamente 
humanitário, tinha uma ONG e procurava ajudar pessoas 
portadoras de AIDS oferecendo serviços psicológicos gratuitos 
e levando o conhecimento que tina na palavra de Deus.

A bíblia não precisa, mas penso que o filho pródigo deve ter 
retardado alguns anos a sua volta, porque agindo pela 
consciência, deveria estar pensando que seu pai jamais o 
aceitaria de volta. O monstro da rejeição e o da não aceitação 
além deve tê-lo acompanhado durante muitos anos, deixou 
para demonstrar toda sua malignidade quando o jovem 
começou a empreender o caminho de volta à casa do Pai. 
Muitas vezes a voz da consciência soprou em seus ouvidos: 
“Não volte, o pai jamais o aceitará de volta”. Na verdade os 
temores de sua consciência jamais se confirmaram, o que lhe 
estava reservado pela vida foi um encontro maravilhoso com o 
pai, um perdão instantâneo recebido, uma completa ausência 
de cobranças. Seu pai rapidamente tratou de restituir tudo que 
o diabo havia levado do moço, e fazendo um churrasco 
convidou a todos a se alegrarem como ele. 

O problema de má consciência está muito registrado na bíblia 
através de diversos personagens, mas não existe personagem e 
momento melhor para definirmos isto do que quando Eli olhou 
para Ana angustiada em oração no templo. Ao ver seus lábios se 
moverem com intensidade, clamando por um milagre divino, ele 
julgou que aquela moça estivesse embriagada àquela hora do 
dia.  A minha oração é para que você deixe de seguir sua 
consciência e passe a seguir a direção de Deus.

- FIM -

TREINAMENTO GÊNESIS KIDS

O Gênesis Kids está realizando um Treinamento de 
Capacitação com todos os professores do departamento 
infantil durante o mês de agosto. Confira o cronograma abaixo:

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

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 15 de setembro de 2013.

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

Pb. Dilson » 8851.5525
dilsondbs@gmail.com

SEJA UM PROFESSOR DO KIDS!

O ministério infantil informa que precisa de 
voluntários e professores em caráter de 
urgência para todas as faixas etárias. No 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. Por 
isso, se você tem chamado entre em contato com a irmã 
Rosângela e saiba o que é preciso para ser um professor.

MOMENTO VIDA MELHOR

O Ministério de Casais Vida Melhor, tem o 
prazer de convidar todos os casais para 
seu terceiro momento de comunhão que 
será no dia 31 de agosto, às 19h30, na 
quadra da Igreja Batista Gênesis. Caso 
esteja chovendo será realizado no 
templo da igreja. O tema desta vez será 
"Você realmente conhece seu cônjuge?"  
Gostaríamos também de contar com a 
ajuda dos irmãos para a realização 
lanche coletivo após o momento. Aos 
homens que puderem contribuir, favor 
levar um refrigerante e as mulheres um pratinho. Porém não se 
detenha a isso! Sua presença é imprescindível. Contamos com a 
presença de todos.
Maiores informações com o irmão Luiz Honorato.


