
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, 07 de dezembro de 2014 - Nº354

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

13 DEZEMBRO

20 DEZEMBRO

24 DEZEMBRO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Mon./Port.

Kids

Estac.

SERVIÇO

DIAS

QUA
10/12

-

NIREIDE

TONHO

LINALDO / FABIANA / FABIANO

FABIANA OLIVEIRA / MIRLANE

OSMARI

MARCÃO

ANDRÉ / RICARDO / MARCUS W.

Informações na página 04

DOM (N)
14/12

DOM (M)
14/12

ROSÂNGELA BOT.

LANA

ELENI

IRALDI

TEL

-

-

-

-

-

JAMESON

-

-

JORGE V.

-

-

Coordenador da semana: MÁRCIO (8863-7512)

Culto de 

Ações de Graças
pela vitória do Pb. Luiz Carlos

Agende gabinete: 3342-2881 / 9627-0749

Estamos construindo um sonho que 
nasceu no coração de Deus

Veja como contribuir na página 06.

CULTO DE JOVENS E ADOLESCENTES
às 19h, na Gênesis

AÇÃO MISSIONÁRIA
em São José da Tapera

CULTO DE NATAL
às 18h, na Gênesis

14.DEZ - 18h - na Gênesis



MOMENTO GERAÇÕES

Esperança firme, segurança íntima em alguém; isso é confiança. 
Vivemos dias em que a desconfiança tem marcado a vida de 
pessoas e relacionamentos. Mas o que Deus espera de nós? Em 
quem devemos confiar? 
A Bíblia é guia de conduta para as nossas ações, e Deus deseja 
que a cada dia confiemos no que Ele é, no que Ele pode fazer e 
em sua graça e amor, mas também nos estimula em sua palavra 
a desenvolvermos relacionamentos sólidos e sadios com o nosso 
próximo, relacionamentos marcados pela confiança recíproca. É 
sobre isso que trataremos em mais um Momento Gerações, com 
o  t e m a : 
" A p r e n d e n d o  a 
c o n f i a r  n a s 
pessoas certas." 
S á b a d o ,  1 3  d e 
dezembro às 19h. 
N ã o  p e r c a  a 
opo r tun i dade  de 
aprender mais do que 
Deus espera de você 
e participe de um 
papo descontraído 
em um ambiente 
acolhedor. Traga a 
s u a  a l m o f a d a , 
sente-se conosco e 
seja bem vindo!  

Pr. Harry Tenório
pastorharry@ibgenesis.com.br

07.Dez : Sabrina Montenegro de Pereira

08.Dez : Carlos Alberto de Almeida Sousa

09.Dez : Aldem Cordeiro Mando

10.Dez : Danny H. de Andrade Melo

10.Dez : Benedito Paulo de Melo Lins

11.Dez : Elisanete Alves Correia Rodrigues

12.Dez : João Vitor Vieira Sousa

12.Dez : Adriana Amorim dos Santos Omena

12.Dez : Marcos Antônio da Silva

12.Dez : João Victor Vieira Souza

12.Dez : Carlos André Gameleira Rodrigues

13.Dez : Cristiano Isaac de Azevedo Lyra

 8828-5831)

 9807-7756)

 8853-0684)

 8866-6467)

 9134-7471)

 8822-0644)

 9974-1385)

 8898-5490)

 9803-3323)

 9974-1385)

 8820-9205)

 8839-0914)

 “Se, pois, o Filho vos libertar, 
verdadeiramente sereis livres”.

(João 8.36)

Quando Jesus visitou esta terra o abuso espiritual estava 
alastrado pela teia de religiões que disputavam espaços, o 
direito de ser a mais certa e a mais santa. Venha visitar comigo 
o capítulo 23 do evangelho Mateus que você terá uma ideia das 
perigosas amarras da religião quando liderada por pessoas 
desequilibradas ou mal intencionadas. Ele inicia seu confronto 
pela liderança, chamando-os de hipócritas (13), assegurando 
que faziam tantas exigências para afirmar que alguém era 
salvo, quem nem eles mesmos conseguiam ser aprovados 
através destas regras. 

Havia exploração de viúvas, pois se aproximavam com o 
pretexto de fazer longas orações e havendo ganhado a 
confiança delas surrupiavam seus bens (14). Que vergonha! 
Eles atravessavam mares para fazer um prosélito, para 
produzir um seguidor da sua religião, porém não havia 
discipulado, um ensino para uma vida livre, liberta, muito pelo 
contrário, os valores ensinados escravizavam (15).  

Um adjetivo ainda mais duro será utilizado agora, foram 
chamados pelo Mestre de “guias de cego” (16). O comércio 
em volta da religião é o que interessava, e não a santificação 
(16-17). Outro dia uma pessoa me ligou perguntando se podia 
vender as roupas da sua boutique nos finais de culto, e que se 
permitisse ele daria o dízimo de tudo. Fico surpreso que as 
pessoas conheçam Lucas 19.46, a passagem que Jesus 
expulsou os vendilhões do templo, e não  percebam que 
religião e comércio são duas coisas distintas que não foram 
feitas uma para outra. Gozado, dizia um corretor outro dia, na 
maçonaria eu encontrava mais fidelidade dos meus irmãos que 
só compravam a mim, do que na igreja do Senhor. Percebe o 
interesse dele na religião? Ele quer fazer network na igreja, 
quer desenvolver relacionamentos para auferir lucros. O 
adjetivo era bem apropriado para os líderes daquela igreja, 
estavam guiando quem não tinham visão espiritual, eram de 
fato guias de cego. 

Eles dizimavam até a hortelã, o cominho e a erva doce que 
colhiam no campo (23), mas não obedeciam a Deus. Uma coisa 
não serve nem funciona sem a outra. A doação passa a ser uma 
espécie de atenuante da consciência para uma vida deliberada 
de pecados que eles levavam. Isto Jesus também combateu. 
Na minha juventude cristã conheci um senhor que era um 
vendedor viajante, era também um prostituto contumaz ainda 
que casado. Ao chegar às sextas feiras, ele dizia: “Preciso ir à 
missa, dar minha oferta à igreja, para purificar meus pecados”. 
A prática era boa, mas a intensão era péssima.   Lavar os 
pratos que haviam sido sujos no seu exterior, sem limpar o 

QUEBRE AS AMARRAS

interior do coração também era comum no seio daquela igreja 
(25), o que tornava o comportamento religioso daquele povo 
abominável.

A última correção poderia ser abrandada devido à força 
empreendida nas anteriores, mas não é isto que vai ocorrer. 
Agora vem o ajuste definitivo, um aperto de quebrar os elos do 
aprisionamento religioso, de romper as correntes que os 
prendiam. Religião não serve para isto, a hipocrisia é nociva ao 
nosso convívio com Deus. Eles agora foram acusados de 
sepulcros caiados, bonitos e limpos por fora mais podre por 
dentro (27). Era a religião das boas aparências, porém religião 
assim pode até levar a aprovação dos homens, mas não leva a 
de Deus. Por fora uma bela viola, por dentro pão borolento. Foi 
para gente assim que Jesus disse: “Apartai-vos de mim, pois 
nunca os conheci” (Mt 7.23). Foi para quebrar estas amarras do 
abuso da religião que ele veio, e disse: “Se, pois, o filho vos 
libertar, sereis livres de verdade”. Sim, porque muitas vezes 
a religião nos transmite esta falsa sensação de liberdade, mas 
livres mesmo estão os que estão em Cristo. 

- 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!

CULTO DE AÇÕES DE GRAÇAS

Informamos aos irmãos que no próximo Domingo (14.DEZ) 
teremos um Culto de Ações de Graças pela vitória do Pb. Luiz 
Carlos na última eleição. Esteja conosco no próximo Domingo, 
às 18 horas na IBGênesis.


