
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;

Pelos 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
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informativo semanal

"Deus resiste aos 
soberbos, mas dá 

graça aos 
humildes." 
Tiago 4:6

Meditação

O arrogante gosta 
de pisar nos mais 
simples, gosta de 

escarnecer e 
humilhar os outros, 
mas ele se esquece 
de que Deus resiste 
aos soberbos. Esse 

tipo de pessoa, 
nunca chega a lugar 
algum, pois o que 
humilha, um dia 
será humilhado. 
"Quando vem a 

soberba, então vem 
a desonra; mas com 
os humildes está a 

sabedoria". 
(Provérbios 11:2)

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes
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Banco Itaú: 
Agência: 1465-6
C/C: 21041-5

09 NOVEMBRO

15 NOVEMBRO

22 NOVEMBRO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Mon./Port.

Kids

Estac.

SERVIÇO

DIAS

QUA
12/11

-

DANIELLA

JORGE VALDO

RICARDO / AILDA / LINALDO

FABIANA / EDILENE

MÁRCIO

SÍLVIO

ULISSES/M.BENTO/OSÉIAS

Informações na página 03

DOM (N)
16/11

DOM (M)
16/11

ROSÂNGELA BOT.

CIDA

MARCELO

ALUÍSIO

MARIA JOSÉ

-

-

-

-

-

ELENI

-

-

MANOEL

-

-

Coordenador da semana: LÚCIA (8826-6762)

Agende gabinete: 3342-2881 / 9627-0749

Estamos construindo um sonho que 
nasceu no coração de Deus

Veja como contribuir na página 06.

CULTO DE SANTA CEIA
às 18h, na Gênesis

PASSEIO CICLÍSTICO 
E MOMENTO ADOLESCENTE

MOMENTO VIDA MELHOR
Organização: Ministério Vida Melhor



Pr. Harry Tenório
pastorharry@ibgenesis.com.br

09.Nov : Arthur Vinícius Manso Alves

11.Nov : Ricardo Henrique Ferreira

12.Nov : Miriam de Carvalho Lourenço Silva

13.Nov : Gudbergson das Neves Farias

13.Nov : Samantha de Souza Gomes Amorim

14.Nov : Ulisses Antônio Moreira Guedes

14.Nov : Edileusa Gomes de Amorim

 -)

 8811-5018)

 8853-6905)

 8887-1315)

 8821-6464)

 9658-3300)

 9123-5548)

“Porque fomos feitos por Ele, para parecer com Ele, 
criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais 

Deus preparou para que andássemos nelas”.
(Efésios 2.10)

Agora sou crente! E o que devo fazer? Esta era a minha 
preocupação nos primeiros dias da minha fé. Eu sentina arder 
dentro de mim uma força sobrenatural, era o próprio Deus 
fazendo morada em meu coração e eu não sabia. Embora por 
dentro sentisse as primeiras mudanças, eu queria saber como 
me portar como um crente e não sabia, ficava me perguntando 
como age um crente, pois eu queria ter uma atitude que fosse 
a que se espera de um cristão. Por sua vez a congregação na 
qual tive um encontro com Deus não tinha um plano de 
discipulado intenso, o que dificultou meu aprendizado. Jesus 
deus a missão a Ananias de “colar” em Saulo de Tarso até que 
fosse gerado nele um coração de Paulo Apóstolo. Não fosse o 
discipulado intenso de Ananias, talvez Saulo jamais houvesse 
sido transformado em Paulo. A obra do discipulado é linda e 
tem ao longo da história do cristianismo produzido grandes 
homens e mulheres de Deus. 

Em Efésios somos esclarecidos acerca de como devemos nos 
relacionar com este desejo de querer agradar a Deus pelo fato 
de sermos cristãos. Primeiro o texto nos justifica que fomos 
feitos por ele, ou seja, havia um propósito nesta criação. Eu 
encontro um propósito de fácil compreensão aqui. Deus havia 
sido ferido por Satanás quando ele se rebelando influenciou e 
faz cair uma terça parte dos anjos celestiais. Engodados 
acharam que podiam apoiar a tese de que Lúcifer poderia se 
transformar em um Deus alternativo. Ninguém sabe o tipo de 
campanha e as promessas que fez aos anjos que foram 
“engodados” por ele, mas aqui somos avisados da astúcia, da 
insistência, do poder de persuasão deste ser. Fato é que foram 
expulsos do céu os que se rebelaram, sem chance de voltar. 
Agora Deus faz o homem, do pó da terra, um material 
infinitamente inferior ao utilizado para criar os anjos, com o 
desafio de transformá-los em adoradores fiéis do seu nome. 
Aqui está a razão “do ser que foi expulso do céu” perseguir os 
homens desde aquela época, na tentativa de produzir rebelião 
entre o homem de Deus. Seus ardis? O pecado.

O que Deus desejava é que parecêssemos com ele. Toda 
criatura tem muito da personalidade do seu criador. E depois, 
Deus vai muito mais além com os homens do que foi com os 
anjos, porque o plano original era o de nos transformar não em 
anjos que pudessem substituir os caídos, mas em filhos 
amados e gerados na cruz do calvário pelo sacrifício de Jesus. 

Por fim, Deus fala na prática boas obras, atitudes santas, 
comportamento aprovado, como forma de excelência do 
cristão em relação às expectativas da sociedade em que está 

AS BOAS OBRAS

inserido. Isto justifica nossa filiação, pois queremos ser filhos 
obedientes ao Pai, que na prática das mesmas obras que ele faz 
desenvolve ações semelhantes as que o pai tomaria se estivesse 
literalmente em nosso lugar.  Na verdade, esta é a tônica e o 
cerne do cristianismo. É só olhar para as parábolas de Jesus, 
como a do Bom Samaritano, por exemplo, que iremos ver Deus 
construindo um ideal de serviço no caráter e no coração do 
cristão. E é para isto que fomos levantados por Deus, para servir 
à sociedade na qual fomos inseridos. Para desenvolver boas 
obras, libertar o pecador das mãos de Satanás e para deixá-lo 
livre para adorar ao Senhor.  

- FIM -

3 MINUTOS

Todas as manhãs você pode ser abençoado 
com palavras de 3 minutos que geram vida e 
nos ajudam a enfrentar o dia. 
Adicione WhatsApp:

     »Dilson (8851.5525)
       »Paulinho (9900.4166)
         »Marcus (8888.9889)

AVISO GERAL - FERIADOS

A Gestão de Ministérios informa que, em dias 
de feriado seja ele municipal, estadual ou 
nacional, nossa igreja estará fechada, ou 
seja, nesses dias não teremos ensaios, 
prática de esportes, reuniões, etc.
A igreja só funcionará em feriados quando 
estes coincidirem com os dias de Culto de 
Cura e Libertação (às quartas-feiras), Escola Bíblica Dominical e 
Culto da Família (aos domingos).

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). 

As crianças com mais de 7 anos também podem ingressar no 
Ministério de Dança. Estes ensaios ocorrem aos sábados, às 
14h com a Tia Leka (8853-8032).

Ministério de Dança

CERTIFICADO DE BATISMO

Devido a um problema interno, gostaríamos de solicitar aos 
irmãos que se batizaram mas ainda não receberam seu 
Certificado de Batismo que enviem um e-mail informando seu 
nome completo e a data de batismo para o e-mail abaixo:

secretaria@ibgenesis.com.br
Estaremos confeccionando os certificados e entraremos em 
contato para entregá-los. Agradecemos a compreensão.

Diaconia e Secretaria

INFORMATIVO

Informamos aos irmãos que por motivos técnicos não foi 
possível a distribuição da edição 349 do nosso informativo em 
formato impresso, porém, ele está disponível em nosso site. 
Confira este e outros conteúdos no site ibgenesis.com.br

MOMENTO GERAÇÕES

Em virtude do feriado no dia 15 de novembro, o Culto Jovem que 
ocorreria neste dia passará a ser no dia 14 de novembro, 
próxima sexta, às 19h30, na Gênesis. Todos os jovens e 
adolescentes estão convidados. Venha e traga seus amigos.


