
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
14:00 - Ensaio do Min. de Louvor
15:00 - Futebol Masculino (30 anos)
15:00 - Voleibol
15:00 - 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

Pr. Javan Medeiros
82-9934.6906

javanmedeiros@hotmail.com

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, 11 de maio de 2014 - Nº327

informativo semanal

"Ora, sem fé é 
impossível agradar-

lhe; porque é 
necessário que aquele 
que se aproxima de 
Deus creia que ele 

existe, e que é 
galardoador dos que o 

buscam." 
Hebreus 11:6

Meditação

Por que você serve a 
Deus? Medo? 

Obrigação? Porque 
seus pais fizeram a 

mesma coisa? Que tal 
por causa da sua fé 

naquilo que Deus tem 
feito e fará por nós? 

Deus enviou seu Filho 
Jesus para morrer por 
nossos pecados para 
que eu pudesse ser 

perdoado, purificado e 
adotado como Seu 

filho, para podermos 
habitar na Sua 

presença para sempre 
no céu. Além do mais, 

ele anseia por 
compartilhar suas 

bênçãos e recompensar 
aqueles que acreditam 
na sua graça e amor.

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 MAIO

17 MAIO

24 MAIO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

DOM (N)
18/05

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Semana: MANOEL BRASIL (8806-4113/8878-1738)

DOM (M)
18/05

QUA
14/05

ROS. BOTELHO

CIDA

JAMESON

ALUÍSIO

MARIA JOSÉ

-

HÉLIO/BONIFÁCIO

MOMENTO ADOLESCENTE
na Gênesis, às 18h

AÇÃO MISSIONÁRIA
em São José da Tapera

CASAMENTO COLETIVO
na Gênesis, às 19h

-

-

ELENI

-

-

-

-

PR. GUILHERME

VALDILEIDE

LUCIENE

RENAN / MARIA PASTORA

FABIANO / FABIANA / LUCINEIDE

MARINHO

CARLOS A. / TENÓRIO / ULISSES

Informações na página 03

Agende gabinete: 3342-2881 / 9627-0749



APRENDENDO A ANDAR COM DEUS

Pr. Harry Tenório
pastorharry@ibgenesis.com.br

“Ou vocês acham que é sem razão que a 
Escritura diz que o Espírito que ele fez 

habitar em nós tem fortes ciúmes?” 
(Tiago 4.5)

Tiago era irmão de Jesus, e certamente tinha bastante 
autoridade para falar sobre o tema. Afinal, nascera vendo 
Jesus como filho da sua mãe, criado por seu pai. Crer na 
divindade de Jesus era muito mais difícil para ele, e isto, 
imagino, a princípio gerou muitos conflitos. 

O texto expõe a dificuldade que sentimos e das lutas travadas 
com a nossa humanidade latente, força invisível difícil de ser 
combatida ou disciplinada. Ela é um inimigo que habita dentro 
de mim, do qual não consigo me distanciar. Terrível 
humanidade que nos impulsiona a ter comportamentos que 
divergem dos princípios de Deus para nós, e que dificulta o 
nosso andar com Deus.  

O palco é de intenso confronto, talvez um dos mais intensos da 
bíblia. A inveja aparece encabeçando a lista de manifestações 
da nossa humanidade, e elas causam muitos prejuízos. As 
orações feitas com motivações erradas também estão ali. Ele 
chama de adúlteros àqueles que se aninham no mundo, se 
tornando amigo dele por causa dos prazeres ofertados tão 
intensamente, sem se aperceber que a amizade com o mundo 
representa inimizade contra Deus. 

O orgulho e a insubmissão também são levantados e expostos 
neste confronto, produzindo a perda irreparável das 
oportunidades oferecidas pela graça que favorece aos 
humildes. Um princípio precioso é oferecido de forma oportuna 
aqui, e quando é praticado resulta em vitória para o cristão. Ele 
ensina que “devo me submeter a Deus” e resistir ao Diabo, e 
ele fugirá de nós. Já vi muitos falando apenas da segunda parte 
deste princípio, esquecendo que ela só funcionará quando 
cumprirmos a primeira. Ou seja, devo primeiro me submeter a 
Deus, se quiser colocar através da resistência o Diabo para 
correr. É gostoso ver o Diabo fugindo, porém a completa 
submissão a Deus é uma disciplina da qual nem sempre 
tiramos nota boa nas provas que a vida nos impõe. 

O combate ao fuxico e a futrica estão ali também, bem como a 
lembrança de que a experiência aqui é passageira. Somos 
comparados à neblina, névoa que aparece em clima frio e se 
desfaz diante da presença dos raios do sol. O confronto final é 
forte como um nocaute, pois lembra-nos que quem sabe fazer 
o bem e não faz, só por não fazer já comete pecado. Pensem 
nisto, sugere. 

Mas de que espírito Tiago está falando? Do Espírito Santo, ou 
do espírito do homem? E o Espírito Santo pode sentir ciúmes? 

Somos levados a refletir no tema, para encontrar a resposta à 
pergunta. A intensa confrontação encontra razão exatamente 
no fato de que Espírito do qual fala Tiago e com quem andamos, 
é mesmo o Espírito de Deus.  O ele contempla aqui é uma faxina 
no nosso homem interior. Limpeza necessária para que o 
Espírito de Deus que sente zelo e ciúmes de nós possa encontrar 
um ambiente limpo e agradável para continuar fazendo morada 
em mim. E como ensinou-nos Jesus em Mateus 6.24: “Não se 
pode servir a dois Senhores, ou se servirá a um ou a outro”. É 
por isto que o Espírito sente ciúmes, porque para Ele a única 
condição que interesse é nos ter por inteiro. Quando um homem 
resolve andar com Deus, imediatamente Ele libera o seu Espírito 
para habitar neste homem. Agora a única resposta pendente, é 
como iremos responder a este confronto? Bem, mais isto quem 
irá responder será você.

- FIM -

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

11.Mai : Márcio Lopes dos Santos

11.Mai : Jaqueline de França Assunção

12.Mai : Valdilene Rodrigues da Silva

12.Mai : Alexandre Gomes de Andrade

14.Mai : Laudecina Ferreira de F. Assunção

17.Mai : Jarbas Lourenço Souza Santos

 8863-7512

 9141-8034

 8851-7150

 8867-8992

 9114-0894

 9306-0138

2º CHÁ DE MULHERES EM TAPERA

No próximo dia 17 de maio teremos 
nosso segundo 2º Chá de Mulheres em 
comemoração ao dia das mães em São 
José da Tapera. Contamos com sua 
colaboração para este evento com 
nossas irmãs sertanejas. Precisamos 
de doações! COMO COOPERAR? 
Maiores informações com nossas irmãs 
Eleni e Iolanda.

MOMENTO ADORAJOVEM

Se você ainda não participou do Momento AdoraJovem, o 
Geração Atitude lhe convida para este momento com Deus que 
acontece todos os sábados, às 17h30, na sala do Papo Jovem. 
Venha buscar mais de Deus neste momento onde os jovens 
estarão se consagrando, orando, louvando e ouvindo uma 
palavra de Deus.

#  Leia 1 João 2.14  #

OBS.: Se você fez aniversário e seu nome não apareceu na lista, 
       procure um diácono e atualize seu cadastro de membro.

ACAMPADENTRO 2014

O nosso Acampadentro tem como 
objetivo principal unir e conhecer mais os 
jovens de nossa igreja, proporcionando 
um melhor relacionamento entre os 
mesmos, fortalecendo ainda mais a caminhada cristã. Neste 
Acampadentro teremos uma noite maravilhosa na presença do 
Senhor, com atividades como: louvor, palavra, bate-papo, 
lanches, brincadeiras e outras coisas mais.

Horário: 20:00
Trazer: colchão, lençol, travesseiros e material de higiene 
pessoal.
Valor da inscrição: R$ 5,00 (Falar com Manú).

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

Informamos que as apresentações de crianças ocorrem sempre 
ao 3º Domingo do mês. Sendo assim, a próxima apresentação 
será no dia 18 de maio. Procure o Pb. Dilson ou Bráz para mais 
informações.


