
Atividades Semanais

Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica
16:30 - Intercessão
17:15 - Adoração Alternativa
18:00 - Culto da Família

Segunda
19:30 - Futebol Masculino-Membros

Terça
18:00 - Intercessão
19:00 - Futebol Masculino

Quarta
15:00 - Tarde com o Senhor (culto)
19:00 - Voleyball

Quinta
18:30 - Intercessão
20:00 - Culto da Santificação

Sexta
19:00 - Futebol Feminino

Sábado
14:00 - Futebol Masculino
14:00 - Ensaio do Min. de Teatro
14:00 - Ensaio do Min. de Louvor
15:00 - Ensaio do Min. de Dança
17:00 - Ensaio do Min. de Coral
17:00 - Ensaio do Grupo Livre

Propósitos de Jejum e Oração

1.Pastores e Líderes;

2.Por nossos membros e suas famílias; 

3.Pela paz em Israel;

4.Por nossos Governantes;

5.Término da Construção;

6.Acampamento da Família 2011;

7.Ministério de Jovens;

8.Implantação de Grupos Pequenos;

9.Gestão de Ministérios;

10.Ministério de Teatro.

Filiada a

Pastores e Presbíteros

Pr. Harry Tenório
82-9938.0012

pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Agripino Marinho
82-3352.2219

Pr. Guilherme Cerqueira
82-9973.1510 

pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Pr. Plínio Silva
82-9984.6579

pastorplinio@ibgenesis.com.br

Pr. Jessé Pimentel
pastorjesse@ibgenesis.com.br

82-8872.2541

Presb. Luiz Carlos
82-9331.7052

lulaelu@gmail.com

Presb. Paulo Roberto
82-3033.2843

Agende Gabinete 

(82) 3342.2881

(82) 3032-3019

(82) 9147-7635

Contribuições e Ofertas - Igreja Batista Gênesis

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

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

informativo semanal

Versículo 
Bíblico da 
Semana

"Quem crer em 
mim, como diz a 
Escritura, do seu 

interior fluirão rios 
de água viva." 

João 7:38

Quando 
convidamos o 

Senhor para fazer 
parte da nossa 

vida, recebemos o 
Espírito Santo que 

começa a nos 
transformar. 

Abandonamos a 
natureza 

pecaminosa e 
passamos a dar 
bom testemunho 
do Senhor. A boca 
fala daquilo que o 

coração está 
cheio, por isso 
você precisa 

buscar a 
intimidade com 

Deus, para que os 
rios de água viva 

do Senhor possam 
fluir através de 

você.

Meditação

Agenda Gênesis

24/Dez : Culto de Natal

31/Dez : Culto de Ano Novo

08/Jan : Culto de Jovens

09/Jan : Consagração de Santa Ceia

09/Jan : Santa Ceia do Senhor

15/Jan : Confraternização Min. Esportes

22/Jan : Encontro de Coristas

Av. Durval de Góes Monteiro, 1500
Tabuleiro  -  CEP: 57080-900 - Maceió/Al.

Contatos
 (82)3342.2881 / 3032.3019

www.ibgenesis.com.br
E-mail:faleconosco@ibgenesis.com.br

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes

Ministério de Evangelismo e 
Missões

Existem milhões de pessoas que não estão seguindo a 

Cristo e temos essa responsabilidade de sairmos e levarmos 
a mensagem da salvação deixada por Jesus. Essa 
mensagem de alegria precisa ser espalhada a todas as 
pessoas que dela ainda não têm conhecimento e vivem sem 
esperança, para que possam ser incluídas no povo de Deus. 
Você foi escolhido para levar a mensagem da salvação até 
que todos ouçam!

Informações pág. 04

Escala semanal Ministério Diaconal
“Servindo com excelência a Noiva de Cristo”

QUI DOM (M) DOM (N)

24/12/10 26/12/10 26/12/10

Dirigente PR. JESSÉ PR. PLÍNIO

Água LUCIENE KATIANE

Ofertório MÁRCIO BRÁZ JORGE

Recepção-1 ANTÔNIO / ELENÍ RONALDO / ELI

Recepção-2 - - GILVAN / NALDA

Kids - - ALUÍSIO

Estacionamento - - LÉO (JÚ) / MARCELO

Visitantes - - ESTELA / GELZA

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da semana: ISAAC (9311-1166)

Culto de 
Natal

dia 24/Dez
às 19h30

“Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e 
o principado está sobre os seus ombros, e se chamará 
o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, 
Pai da Eternidade, Príncipe da Paz” . (Isaías 9:6-7). 

Acampamento 2011

Inscrições Abertas!

Evangelismo e Missões

Até que
T Oodos uçam

"
"

A quem enviarei, e 
quem há de ir por nós?...

Isaías 6:8



(Filipenses 4.9) – “O que também aprendestes, e recebestes, e 
ouvistes, e vistes em mim, isso fazei; e o Deus de paz será convosco”.
A criação original era muito boa. Não existia pecado, o mal, a dor e a 
morte inexistiam. Cornélio Platinga explicou o declínio do homem 
assim: “O completo alcance da miséria humana, que se estende 
desde o desassossego até a completa alienação, passa pelo mau uso 
do livre arbítrio até a degradação e a culpa, chegando até a total falta 
de controle sobre o fazer e o querer, revelando que as coisas na vida 
do homem não estão como deveriam ser”. 
As escrituras indicam que o declive para a humanidade surgiu quando 
Adão e Eva fizeram uso do livre arbítrio concedido por Deus, quando 
resolveram escolher a desobediência. Lúcifer e alguns anjos, antes do 
homem, já haviam feito uso indevido do livre arbítrio, cometendo o 
mesmo erro de se rebelarem contra Deus (Is 14.12-15; Ez 28.11-19; 
Ap 12.4), com todas as implicações negativas que hoje conhecemos.
O livre arbítrio pode provocar destruição de muitas maneiras, 
produzindo desde desastres naturais ou a morte espiritual como 
ocorreu com Adão e Eva. A questão então passa a ser: “Por que 
Deus nos concedeu este direito, se ele se revelaria desastroso 
na existência humana?”. A resposta é que Deus queria observar 
quem tendo o direito de se rebelar resolveria livremente obedecê-lo 
por amor. A resposta pode parecer simplista demais, mas esta era a 
regra. Paulo Little, um famoso apologista definiu esta questão assim: 
“Deus criou o homem segundo sua imagem e semelhança, com 
capacidade de pensar, formar juízo e decidir. Ele não nos fez como um 
robô ou um boneco”. A beleza da separação do mundo e a observação 
da santidade residem justamente no fato de tendo sido feitos livres, 
que os homens resolva ser escravo do seu amor. A outra questão é: 
“Como então fazer uso correto deste direito de ser livre?”. A 
resposta passa a ser conhecer sua vontade contida fartamente na sua 
palavra e obedecê-la. 
Devemos considerar as impossibilidades de Deus, e uma delas é que 
ele não transgride os seus princípios. Poderíamos considerar então 
que Deus não pede de volta o que já nos deu, como um dos princípios 
do seu caráter. Para Deus violar o princípio da liberdade que já nos 
concedeu é impossível. O uso responsável e consciente dos nossos 
direitos podem nos levar a uma vida triunfante. Muitos vivem se 
questionando onde estava Deus quando certas tragédias esmagam o 
homem. A resposta é que ele estava respeitando os direitos que nos 
concedeu de sermos livres. Pura lei de causa e efeito. As tragédias 
ocorrem ao homem na mesma medida das sementes que ele semeou. 
Você já parou para pensar no valor do livre arbítrio? Ele é um dos 
maiores presentes que recebemos de Deus. Fazer bom uso dele 
atrairá a aprovação divina com todas as suas implicações positivas. 
Por exemplo, quando a mulher de Potifar propôs uma noite de orgias a 
José na ausência do seu marido de casa, José resolveu não atender ao 
apelo demoníaco daquela mulher. Quando Davi teve a oportunidade 
de se tornar um homicida, dando fim a vida de Saul e resolveu não 
fazê-lo, deu a Deus a oportunidade de conduzi-lo de forma milagrosa 
ao trono de Israel. Percebam que tanto em um caso como em outro, o 
bom uso do livre arbítrio foi à ponte que levaram estes dois homens a 
receber o milagre planejado por Deus para suas vidas.
Quero concluir afirmando que toda operação e interferência divina 
sobre as nossas vidas, passa pela aprovação das escolhas corretas. 
Paulo, o apóstolo, resumiu isto de forma espetacular em uma só 
frase: “posso todas as coisas, mas nem tudo me convém”. O 
milagre está acessível ao crente, quando de forma madura e 
consciente só faz o que é conveniente a um crente fazer.

O livre arbítrio
Pr. Jessé Pimentel

FIM!

Culto de Natal
“Porque um menino nos nasceu, um 
filho se nos deu, e o principado está 
sobre os seus ombros, e se chamará o 
seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, 
Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe 
da Paz” . (Isaías 9:6-7). 

O nascimento de Jesus Cristo, embora 

não se possa afirmar com exatidão a 
data certa, é um fato histórico, 
irrefutável e inegável, que trouxe 
profundas implicações para todos os homens. A importância da 
vida e obra de Jesus é tão marcante que a história humana foi 
dividida em duas partes bem definidas: antes e depois dele. 
Num momento em que as pessoas querem comemorar o 
nascimento de Cristo, é importante lembrarmos que mais do 
que uma festa com bastante comida, bebida e presentes, o 
nascimento de Jesus é a manifestação da misericórdia e do 
amor de Deus que nunca desistiu dos homens. Jesus nasceu! 
Ouçamos, então, a sua doce voz: ”Eis que estou à porta, e bato; 
se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua 
casa, e com ele cearei, e ele comigo.” (Apocalipse 3:20). 
Convidamos você e sua família para participarem do nosso 
culto de Natal. Venha celebrar e adorar ao Senhor! 

Dica da Semana: 
FILME INVICTUS

O filme leva o nome do poema, que era 

recitado por Nelson Mandela enquanto preso 
em Robben Island (prisão sul-africana) para 
manter a sanidade e a esperança. Retrata o 
início do governo de Mandela, na África do 
Sul. Onde havia ainda muita segregação 
racial e uma fome de vingança pelos que 
estavam oprimidos durante o apartheid. Para poder diminuir 
essa diferença, Mandela viu uma grande oportunidade no 
Rugby, esporte praticado no país. Com a proximidade da Copa 
do Mundo de Rugby, que seria disputada no país, o presidente 
procurou se aproximar de um jovem capitão, que havia 
acabado de assumir o posto, para fazer com que o time tivesse 
chances reais de ganhar o torneio e se aproximasse da 
população. Para isso ele usa o texto de William 
Ernest Henley, que tem frase forte no final: ”Não importa o 
quão estreito seja o portão e quão repleta de castigos seja a 
sentença, eu sou o dono do meu destino, eu sou o capitão da 
minha alma”. Nelson Mandela é interpretado por Morgan 
Freeman, que foi escolhido pessoalmente por Mandela para 
interpreta-lo. É um filme sobre perdão e superação que nos 
mostra como coisas simples são ativadoras de multidões, como 
o esporte une diferentes povos e até inimigos, e como as 
oportunidades podem passar despecebida aos nossos olhos.

Invictuous 

Acampamento 
2011

Estão abertas as inscrições 

para o Acampamento da 
Família 2011. O local será o 
mesmo do acampamento 
passado: CHÁCARA SANTA 
TEREZINHA (Condomínio 
Aldebaran). Estamos em 
oração pela escolha do 
pregador. Não deixe para a 
última hora,  vagas limitadas. 
Planejem-se e preparem-se, 
pois será inesquecível.

Jantar de Ano 
Novo

Convidamos todos para 

participar do Jantar de Ano 
Novo que ocorrerá logo após o 
culto do dia 31/12. Não fique 
de fora.

Aniversariantes 
da Semana

19.Dez: Junilton Ramos
23.Dez: Alyana Manso
24.Dez: José Ubirajara
25.Dez: Nathália Silva

Atenção
Lembramos a 

todos que não 
teremos culto 
no dia 23/12 
(quinta-feira). 
O  m e s m o  
acontecerá na Sexta-feira 
(24/12) .  D ivu lguem e  
informem sobre essa nossa 
mudança de programação. 
Agradecemos a compreensão 
de todos.

Tarde com o 
Senhor

Informamos que os cultos de 

quarta-feira só voltarão a 
acontecer na primeira 
semana de janeiro.
Agradecemos a  
compreensão de 
todos.

Culto de Natal : 24.Dez às 19h30 : na Gênesis

Acampamento
Data: 05 a 08/mar

Inscrições Abertas
Valor: R$100,00

Participe!

Culto de Ano Novo
31.Dez às 22h na Gênesis

Aguardamos você!
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