
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

Maceió, 30 de novembro de 2014 - Nº353

informativo semanal

"Porque o fim da Lei 
é Cristo, para a 

justificação de todo 
o que crê." 

Romanos 10:4

Meditação

Cristo é o 
cumprimento da Lei 
e também o fim da 
Lei. Não seremos 

mais julgados 
baseados na Lei. 
Cristo foi a oferta 
expiatória, e nos 
justificou de todo 

pecado !!! Aleluia. A 
graça de Deus nos 
alcançou, e sem 

merecimento 
nenhum hoje 
podemos ser 

chamados filhos de 
Deus, por isso todo 
aquele que crê terá 

vida eterna com 
Deus. Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes
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Filiada a

Versículo da 
Semana

Banco Itaú: 
Agência: 1465-6
C/C: 21041-5

30 NOVEMBRO

13 DEZEMBRO

14 DEZEMBRO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Mon./Port.

Kids

Estac.

SERVIÇO

DIAS

QUA
03/12

-

VAL

LUCIENE

ANDRÉ / ANGÉLICA / RICARDO

AILDA / ELZA

ALUÍSIO

IRALDI

HÉLIO / J. RENAN / MÁRCIO

Informações na página 03

DOM (N)
07/12

DOM (M)
07/12

ROSÂNGELA BOT.

DANIELA

BONIFÁCIO

SILVIO

NICINHA

-

-

-

-

-

M. BENTO

-

-

TENÓRIO

-

-

Coordenador da semana: IZAURA (9980-7707)

Momento Gerações
Aprendendo a confiar nas pessoas certas

13.NOV - 19h30 - na Gênesis

Agende gabinete: 3342-2881 / 9627-0749

Estamos construindo um sonho que 
nasceu no coração de Deus

Veja como contribuir na página 06.

CULTO DE MISSÕES
às 18h, na Gênesis

CULTO DE JOVENS E ADOLESCENTES
às 19h, na Gênesis

CULTO DE SANTA CEIA
às 18h, na Gênesis



Pr. Harry Tenório
pastorharry@ibgenesis.com.br

30.Nov : Maria Cícera Lina Caldas

01.Dez : Maria Lúcia Vieira de Melo

01.Dez : Danielle Soares de Santana Luko

02.Dez : Ivanildo José da Silva

02.Dez : Renalda Neris Santiago Barbosa

02.Dez : Luciel Verício de Araújo

02.Dez : Nelma Pereira dos Santos

04.Dez : José Rodrigues de França Santos

05.Dez : Priscila Cavalcanti Lins

 8818-6861)

 9317-6371)

 8815-2283)

 8887-2504)

 8813-7826)

 9103-5540)

 8885-6011)

 8819-6498)

 8812-6554)

O Ken Blue fez um livro espetacular sobre abuso espiritual, 
leitura obrigatória para todo cristão. Eu fiquei tão impactado no 
final da sua leitura que o sentimento que me sobreveio foi o de 
ter sofrido um nocaute.  Nele, Deus trata conosco de forma 
aberta e objetiva sobre os riscos que corremos no convívio com 
pessoas não libertas dentro da própria casa de Deus.  É por 
aqui que entendo porque Jesus nos ensinou nos ensinou: 
“Vigiai e orai”. Percebe? A vigilância precede a oração, como se 
quisesse nos avisar da importância da primeira ação para que a 
segunda se tornasse eficaz. 

A moça que sonhou em encontrar um homem perfeito, 
idealizado em suas emoções, encomendado a Deus em 
orações foi traída e ferida em suas emoções por um noivo que 
estava dentro da igreja. A jovem que queria um rapaz puro 
para casar, encontra um na igreja que tem mais maldade e 
lascívia do que os rapazes não cristãos. É o famoso “mão 
boba”. Fuja dele irmã, é cilada do cão. Líderes carismáticos que 
usam do seu carisma para “usar” pessoas ao seu livre interesse 
e propósito. Conheci um rapaz que vivia sufocado servindo a 
um pastor que inadvertidamente queria ter um motorista sem 
pagar salário para isto. Já havia perdido dois empregos porque 
faltava ao trabalho para prestar serviços ao seu líder, tudo 
porque não tinha coragem de dar um clássico: não! Livros 
“pseudo evangélicos” com princípios bons que trazem no seu 
interior ensinos heréticos. Músicas compostas por autores 
cristãos que são piores e mais pobres de conteúdo e princípios 
bíblicos do que as músicas seculares. Um pastor que confia em 
um colega de ministério e abre o seu coração, dá espaço de 
forma inocente a esta pessoa que depois tenta seduzir sua 
esposa. Um ministro de louvor que ministra com muita unção, 
mas que se descobre mesmo casado está tendo um “caso” com 
uma moça da igreja. Uma moça vai trabalhar em uma empresa 
de um crente achando que ali vai ter finalmente o seu emprego 
dos sonhos. Dias depois ela se vê envolvida em uma tentação 
infernal, o patrão mesmo sendo “crente” e casado tenta um 
envolvimento emocional com ela, ameaçando inclusive demiti-
la se não ceder.

O caso é tão sério que no meio da leitura deste livro o Espírito 
Santo ministrou ao meu coração para não brincar nem permitir 
brincadeiras na igreja com irmãos que ainda não casaram. Não 
casaram porque ainda não chegou o tempo de Deus para eles e 
Deus tem um tempo para casa um. Até isto é abuso espiritual, 
pois pode produzir complexo ou o que é pior, um casamento 
precipitado para fugir destas pressões. Quando não, 
maldosamente pessoas pensam: “Este tem algum defeito, pois 
ainda não casou”. Muitos destes, na verdade, são muito 
crentes, pois não casaram apenas por casar, complicando a sua 
vida e a de outros.

Como se livrar destas amarras? Como não sofrer danos no seu 

ABUSO ESPIRITUAL

espírito ou nas suas emoções quando se absorve experiências 
dolorosas e destruídas quando se está buscando com 
sinceridade boas experiências na presença de Deus? Tudo isto 
pode ser visto neste livro. É um livro libertador, que produz 
consciência e amadurecimento. A leitura dele produzirá uma 
visão mais espiritual e revelada dos riscos que sofremos por não 
“vigiar” ou por não seguir os princípios bíblicos quando estamos 
desenvolvendo um cristianismo verdadeiro e autêntico na casa 
de Deus.  

Vou voltar a abordar o tema aqui outras vezes, mas nesta que é 
a primeira reflexão da série, encerro com um alerta: “Vigia 
Crente!” Estamos chegando aos últimos momentos da igreja na 
terra e a palavra de alerta final que cabe nesta primeira reflexão 
é a do apóstolo Pedro, quando afirmou: (I Pedro 5.8) - “Sede 
sóbrios; vigiai; porque o diabo, vosso adversário, anda em 
derredor, bramando como leão, buscando a quem possa 
tragar”. 

- FIM -

3 MINUTOS

Todas as manhãs você pode ser abençoado com 
palavras de 3 minutos pelo 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.
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).

O NATAL JÁ CHEGOU 
NO KIDS

O Gênesis Kids informa que os ensaios 
das crianças para a apresentação no 
culto de Natal já começaram. Os pais que 
desejam que seus filhos participem 
devem procurar as tias do kids Roberta e 
Tânia. Os ensaios estão acontecendo 
todas as quartas e domingos a noite. 
Traga seu filho!

MOMENTO GERAÇÕES

Vem aí o último Culto Jovem do ano com o tema: "Aprendendo 
a Confiar nas Pessoas Certas". Será no dia 13 de dezembro às 
19h30, na Gênesis. Todos os jovens e adolescentes estão 
convidados. Venha e traga seus amigos. Breve maiores 
informações. 


