
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)

15:00 - Voleibol
15:30 - Ensaio do Min. de Dança
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

Presb. Gilvan Barbosa
82-8816.2412/9944.7125

gilvanbarbosa.al@gmail.com

Banco do Brasil:  
Agência: 3393-6
C/C: 26595-0

Maceió, 09 de março de 2014 - Nº319

informativo semanal

"Rasguem o coração, 
e não as vestes. 
Voltem-se para o 

Senhor, o seu Deus, 
pois ele é 

misericordioso e 
compassivo, muito 
paciente e cheio de 

amor; arrepende-se, 
e não envia a 

desgraça." 
Joel 2:13

Meditação

Uma das coisas mais 
impressionantes 

sobre o nosso Deus é 
que ele é gracioso e 
compassivo. E isto 

nós vemos até 
quando estragamos 

tudo. De fato, 
quando pecamos, Ele 

anseia por nos 
limpar e perdoar, e 
não por condenar e 
punir. A sua graça 

tem pressa em 
receber nosso 

verdadeiro 
arrependimento com 
perdão, purificação e 

redenção.

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

15 MARÇO

Agende Gabinete

(82) 3342-2881

(82) 9627-0749

15 MARÇO

22 MARÇO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

DOM (N)
16/03

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Semana: -

DOM (M)
16/03

QUA
12/03

Estamos construindo um sonho que 
nasceu no coração de Deus

Veja como contribuir na página 06.

ROS. BOTELHO
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AÇÃO MISSIONÁRIA
dias 15 e 16 em São José da Tapera

MOMENTO JOVEM
na Gênesis, às 19 horas

MOMENTO ADOLESCENTE
na Gênesis, às 18 horas
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Informações - pág. 04



O VALOR DA MODERAÇÃO
Pr. Harry Tenório

(pastorharry@ibgenesis.com.br)

“Para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem 
mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa 

e irrepreensível”.
(Efésios 5.27)

A moderação sempre foi um valor ensinado por Deus ao seu 
povo. Um dia um ancião me indagou, dizendo: “Pastor, por que 
algumas igrejas são mais parecidas com um hospício do que 
com a casa de Deus?” Havia razão no que ele estava 
afirmando? Sem dúvidas. E ele justificou, falando de igrejas 
excessivamente barulhentas, com ações espirituais sem o 
controle da razão, igrejas que fundamentam suas doutrinas 
com base em ensinos heréticos, igrejas que misturam práticas 
do curandeirismo, espiritismo e ocultismo na liturgia de culto. 

Paulo, o maior fundamentador de igrejas do novo testamento, 
teve muito problemas já em sua época. Havia falta de 
moderação por toda parte. A igreja de Corinto que era uma 
igreja muito espiritual, sem dúvida a mais carismática do Novo 
Testamento, a ponto de ser visitada por todos os dons 
espirituais, tinha problemas doutrinários, morais, divisões e de 
comportamento nos cultos, entre outros. Ele reclamou de 
línguas estranhas sem que houvesse interprete, já que não 
causa edificação coletiva e se é falada em tom muito alto, 
desvia a atenção da congregação do ensino da palavra.  Em 
um dos textos mais controversos de Paulo, recomenda que as 
mulheres fiquem caladas na igreja (1 Co 14.34), tratando de 
um problema de barulho no culto, problema local daquela 
igreja, e que tantas  vezes foi mal interpretado por muitos, a 
ponto de muitas igrejas não deixarem mulheres ministrar a 
palavra, apenas pela interpretação equivocada do texto.

Hoje está na moda judaizar ações litúrgicas, transformando 
igrejas cristãs evangélicas em verdadeiras sinagogas.  Outras 
se tornaram seguidoras de apóstolos e de seus movimentos, 
dando a eles a importância e primazia devida apenas a Cristo. 
Triste do pastor que aceita ser transformado em ícone, em 
“astro pop evangélico”, formando rede de igrejas com a sua 
cobertura, aliais, cobertura que não produz sombra alguma. 
Se Cristo não cobrir a igreja, quem mais cobrirá? E é lógico que 
há muito interesse financeiro nisto, pois estas igrejas da rede 
do apóstolo pagam dizimo dos dízimos a eles. Conheço 
congregações que pertenciam a convenções sérias, que fora 
“monstruosamente desfiliadas das suas convenções” para 
seguir a estes apóstolos, caracterizando um verdadeiro furto 
de templos e igrejas.  Isto para não falar na clássica falta de 
ética das invasões de área, e aqui não trato do problema de 
várias igrejas em um mesmo bairro, uma coisa até boa já que 
não considero que uma igreja seja concorrente da outra. Em 
cidades projetadas, como Brasília, existe o setor de igrejas, 
todas convivendo harmoniosamente em um mesmo local. 

Falo sim de pastores de uma mesma denominação que avançam 
regiões, abrindo congregações em outros estados onde sua 
denominação já têm convenções estaduais com igrejas 
instituídas, um verdadeiro desrespeito ao trabalho de homens 
de Deus e das suas convenções nacionais. E olhe que aqui tem 
gente grande tomando parte nesta prática, pastores que 
certamente prestarão contas dos seus atos falhos a Deus. E é 
lógico que o interesse é novamente puramente financeiro, pois 
todas estas congregações lhe mandam o dízimo dos dízimos. É 
por isto que estas igrejas vivem ilhadas de problemas, porque 
seu alicerce é de areia. A ética vai para o espaço aqui. Ainda tem 
o problema do furto do nome, porque muitos pastores de igrejas 
sem filiação alguma, para conferir um crédito fictício a seus 
ministérios, põem o nome igual aos das grandes igrejas 
mundiais.

Que Deus nos ajude em todo este processo, que nesta “selva de 
erros” ele nos guarde de desvios, e que juntos possamos 
construir uma igreja de adoradores tão centrados e apaixonados 
pelo Rei e pelo seu Reino, a ponto de buscarmos sua aprovação 
nas coisas que fazemos tanto quanto buscamos oxigênio para 
respirar.

- FIM -

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

09.Mar : Max Martins de Oliveira e S. Filho

10.Mar : Paulo Roberto da Silva Júnior

10.Mar : Edna Oliveira dos Santos

11.Mar : José Ronaldo Rodrigues da SIlva

11.Mar : Maria Beatriz Valença Costa Buarque

13.Mar : Anderson Soares Lima

15.Mar : Alessandra Maria da Silva Coutinho

 8701-3734

 8706-8849

 9981-1836

 8817-4809

 9816-0007

 9128-3864

 8853-8032
CASAMENTO COLETIVO

Programe-se para o próximo Casamento 
Coletivo que será realizado em MAIO. Não deixe 
para a última hora. Procure os irmãos Luiz 
Antônio e Rita e dê seu nome. 

DANCE PARA DEUS!

O Ministério de Dança convida a 
você que tem mais de 15 anos 
(homens e mulheres) e tem 
habilidade e chamado para dançar 
para Deus a entrar para o 
ministério. Os ensaios são sempre 
aos sábados, às 15hs, na sala de 
dança. Os interessados devem 
procurar a irmã Thayse Mary 
(8864-4327/9900-4589).

Ministério de Dança

CADASTRO DE MEMBROS

Se você é membro da nossa igreja mas ainda não preencheu a 
ficha de cadastro de membro, não deixe de fazê-lo. 
Procure um diácono e solicite sua ficha. Ela é importante no 
desenvolvimento e planejamento das atividades da nossa 
igreja.

Gestão de Ministérios

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 16 de março de 2014.

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

Pb. Dilson » 8851.5525
dilsondbs@gmail.com

X ECC
Em abril realizaremos o nosso X 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!


