
Atividades Semanais

Domingo

08:00 - Consagração

09:00 - Escola Bíblica

17:00 - Intercessão

18:00 - Culto da Família

Segunda

19:30 - Futebol Masculino-Membros

20:00 - Ensaio do Coral

Terça

19:00 - Futebol Masculino

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

14:00 - Ensaio dos Adolescentes

15:00 - Futebol Masculino (30 anos)

15:00 - Voleibol

15:00 - Ensaio do Min. de Dança

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
82-99938.0012

pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Jessé Pimentel
82-98873.2541/99990-9030

pastorjesse@ibgenesis.com.br

Pr. Guilherme Cerqueira
82-99973.1510 

pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Pr. Javan Medeiros
82-99934.6906

javanmedeiros@hotmail.com

Presb. Luiz Carlos
82-99331.7052

lulaelu@gmail.com

Presb. Dilson Braga
82-99681.8535/98851.5525

dilsondbs@gmail.com

Presb. Bráz Ferreira
82-99675.0706/99132.7761
brazmaceio@yahoo.com.br

Presb. Gilvan Barbosa
82-98816.2412/99944.7125
gilvanbarbosa.al@gmail.com

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

"A vossa palavra 
seja sempre 
agradável, 

temperada com sal, 
para saberdes como 
deveis responder a 

cada um." 
Colossenses 4:6

Meditação

Aqui aprendemos 
que é preciso 

articular bem as 
palavras, usar o 

vocabulário correto, 
o tom de voz 

adequado, para 
saber falar a cada 
tipo de pessoa. É 

importante sempre 
ter uma atitude 

positiva e ter uma 
conversa agradável. 
Sal em excesso fica 
salgado, e pouco sal 
também não é bom, 
por isso devemos ter 

equilíbrio e 
moderação. 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

31 OUTUBRO

07 NOVEMBRO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Mon./Port.

Port.Lateral

Kids

Estac.

SERVIÇO

DIAS

QUA
28/10

-

TEL

ANTÔNIO

RENALDA/NIREIDE

CÉLIA/GETÚLIO

HÉLIO/DANIELLA

-

ARLEY

MANOEL/MARCELO/SEBASTIÃO

DOM (N)
01/11

DOM (M)
01/11

LUIZ HONORATO

EDILENE

MÁRCIO

MARCELO/IZAURA

RANILDO/ESTELA

-

-

-

-

-

-

LUCIENE

-

-

-

-

-

-

Coordenador da semana: NATALÍCIO (99175-5970)

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

CASAMENTO JESIDIAEL E FABRICIANA
às 19h, na Gênesis

MOMENTO JOVEM/ADOLESCENTE
às 19h, na Gênesis

25 OUTUBRO

CULTO DA COLHEITA
às 18h, na Gênesis

MINISTÉRIO DE COMUNICAÇÃO

O que fazemos? Cobertura de eventos internos, como cultos 
temáticos, eventos e atividades de outros ministérios, 
acampamentos, e demais atividades desenvolvidas pela igreja. 
Utiliza recursos como fotografias, matérias jornalísticas, 
filmagens e entrevistas. Publica e atualiza o site da igreja e as 
redes sociais que a mesma participa (facebook, twitter, youtube 
e instagram) e produz o informativo semanal. Também 
assessora o relacionamento da igreja com as mídias 
convencionais (TV, rádio, jornal e sites evangélicos). Se você se 
identificou com algum destes serviços, então procure a Rose 
Fer re i ra  ( 8832-7163)  ou  env i e  um ema i l  pa ra 
comunicacao@ibgenesis.com.br e venha participar desta 
equipe.

CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

Marque-nos em suas fotos e publicações usando as hashtags 
#IBGênesis ou #IBG 
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Encontro



pastorharry@ibgenesis.com.br

25.Out : Leonilda Vieira

25.Out : Maura Maria

25.Out : Wanessa Gonçalves

27.Out : Larissa Dianna

27.Out : Luciângela Juvêncio

30.Out : Erica Fernanda

30.Out : Lisiane da Silva

 98814-3705)

 98808-4607)

 99311-1716)

 3326-3149)

 99331-1321)

 98888-7107)

 98831-5856)

“E reteve parte do preço, sabendo-o também 
sua mulher; e, levando uma parte, a depositou 

aos pés dos apóstolos”. (Atos 5:2)

Uma das cenas mais impressionantes na repulsa de Deus ao 
cristianismo de baixo impacto está descrita no início da igreja, 
lá no livro de atos no capítulo cinco. A cena é impactante. A 
época da Lei estava finalizada, Jesus no calvário havia 
instituído a era da graça. Os homens não haviam conseguido 
se adequar a um nível de comportamento aprovado por Deus 
pelos rigores da lei. Embora boa, a lei punia os homens sem 
conseguir, no entanto, corrigi-los na sua essência. A semente 
do pecado continuava lá e voltava a dar seus frutos. 

O plano radical de Deus foi à graça. Ele idealizou a aprovação 
do homem não segundo suas obras, mas pelo sacrifício do seu 
filho na cruz. Os rigores da lei cumpriram o seu tempo e 
propósito, agora escandalosamente para sermos aprovados 
bastaria o arrependimento dos pecados e a confissão de que 
Cristo é o Senhor. A prova pública inaugural do escândalo do 
perdão pelo arrependimento e a confissão, foram estampados 
na cruz. O ladrão que se arrependeu ouviu um sonoro: “Ainda 
hoje estarás comigo no paraíso”. Era a radicalização do acesso 
ao céu. O método do acesso havia mudado. Por mais que 
houvesse incompreensão das pessoas, dos religiosos, o 
escândalo da cruz estava consumado. O ladrão arrependido 
havia sido aceito. O que fez para merecer o perdão? Nada! 
Apenas se arrependeu e confessou que Jesus era o Senhor. 

A era da graça, no entanto, por mais escandalosamente fácil 
não pode e nem vai sugerir a instituição o acesso a Deus de 
forma irresponsável e irrestrita. Foi só o preço da salvação que 
foi removido, ele já foi pago na cruz do calvário. Quando 
Satanás descobriu que o caminho agora havia sido 
completamente facilitado por Deus, arquitetou uma maneira 
de inocular o impacto do perdão, produzindo no coração do 
cristão agraciado a hipocrisia. O seu meio de reconquista. Se 
alguém resolve arrepende-se e se voltar para Cristo, posso 
inocular o crescimento e o impacto do de um encontro com 
Cristo produzindo um cristianismo hipócrita, sem vigor, sem 
autoridade. Este é o veneno mais letal ao cristianismo, ela 
rouba o poder absoluto e irrestrito do perdão pela graça. O 
veneno foi o cristianismo hipócrita, do tipo daquele que acha 
que porque estamos na graça não há mais consequências 
punitivas para os nossos erros do presente. Isto é uma falácia, 
o perdão e o acesso ao céu de fato veio de graça, mas o que se 
espera depois disto é uma vida de santificação, sem a qual, diz 
a bíblia, ninguém verá o Senhor.

Ananias e Safira experimentaram o brusco freio vindo da parte 
do Senhor. Pagaram com a própria vida a irresponsabilidade de 
um cristianismo hipócrita. Mentiram ao Espírito Santo de Deus 

UM FREIO NO CRISTIANISMO
DE BAIXO IMPACTO

e o Senhor resolveu puni-los de forma instantânea e exemplar. A 
morte do casal é um aviso, uma terrível demonstração acerca 
dos perigos de um cristianismo inoculado pela hipocrisia. 
Cristianismo hipócrita não nos redime da morte espiritual, este é 
o grande ensino. Eles combinaram em casa dizer que haviam 
vendido uma fazenda para doar a igreja e retiveram parte 
significativa do valor. Ninguém estava pedindo para eles fazer 
isto, tampouco o que interessava a Deus era a diferença. O 
problema foi à mentira. Hipocrisia aqui nunca! Este foi o aviso de 
Deus. Ela produz um cristianismo sem autoridade, de baixo 
impacto, que não produz mudanças, que não desinstala o mal. 

- FIM -

RETIRO DA FAMÍLIA 2016

Estão abertas as pré-inscrições para o Retiro da Família 2016! 
Os interessados deverão se inscrever via formulário online, 
disponível no link www.ibgenesis.com.br/retiro2016, e 
efetuar o pagamento na igreja à equipe de inscrições, liderada 
pelo diácono Márcio, nos cultos de domingo. É importante 
ressaltar que o formulário deverá ser preenchido 
individualmente por todos que irão ao retiro, independente de 
idade.

Caso não haja a comprovação de pagamento, sua inscrição 
será excluída do banco de dados, abrindo vaga para outra 
pessoa. Além desta fase, estaremos construindo as demais 
nestes próximos meses e disponibilizando as informações em 
nosso site. Desde já, contamos com sua oração para que Deus 
derrame o seu Espírito Santo naqueles dias.

Quando: 6 a 9 de fevereiro de 2016 (feriado de carnaval)
Onde: Rancho Pé de Pinhão, Marechal Deodoro-AL
Quanto:

Acomodação          À vista          A prazo (em até 6x)

Chalé                    R$ 320,00                 R$ 350,00

Alojamento            R$ 220,00                 R$ 250,00

Barracas                R$ 180,00                 R$ 210,00

ATENÇÃO MOTORISTAS!

O ministério diaconal solicita a todos os motoristas que 
estacionem seus veículos de ré em todos os cultos.

         Porque devemos estacionar de ré?

Æ Temos um melhor ângulo de visibilidade dos pedestres;
Æ Temos crianças na igreja e as mesmas passam correndo por 

trás dos carros, não tendo noção do risco; 
Æ Em caso de emergência é mais fácil a retirada do seu carro;
Æ Quanto maior for o carro menos visibilidade na ré se tem;
Æ Estatísticas: Nos EUA morrem cerca de 250 crianças por ano 

atropeladas, na maioria das vezes, pelo próprio pai ou mãe. 
QUASE UMA CRIANÇA POR DIA!

Vamos previnir! Agradecemos a sua compreensão.

ENCONTRO VIDA MELHOR

Casados e noivos, reservem na agenda a data do próximo 
encontro Vida Melhor! Será dia 07 de novembro, às 19h30, com 
o tema: "Relacionamento familiar em tempos de tecnologia”. O 
palestrante será o Pr. Tércio Ribeiro, da 1ª Igreja Batista de 
Maceió. Como sempre, será uma noite de edificação, comunhão 
e diversão.  Casais de namorados interessados em participar 
devem procurar os integrantes do ministério de casais. Para o 
nosso momento de comunhão todos os casais devem trazer 
pratinhos de doces e salgados (mulheres) e sucos e 
refrigerantes (homens).

DANÇA KIDS

O Ministério de Dança informa que os ensaios para a dança do 
ministério infantil terão início no mês de novembro e as 
inscrições já estão abertas para crianças de 4 aos 12 anos. Os 
ensaios são aos sábados, às 14h. Informações com a Lua 
(99653-1466) e Thayse Mary (99922-1770).

SANDUBA NIGHT

No domingo, 8 de novembro, você não precisará procurar onde 
comer depois do culto! Um sanduíche no capricho com 
refrigerante estarão te esperando por apenas R$5,00! E sabe o 
que é melhor? Você também estará contribuindo para o 
aprimoramento do Ministério de Dança. Adquira seu ingresso 
hoje. Não fique de fora! #PartiuSandubaNight
���Æ Quando: Domingo, 8 de novembro
���Æ Horário: 20h
���Æ Onde: Igreja Batista Gênesis 
���Æ Quanto: R$5,00


