
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;

7.4º Encontro de Casais com Cristo;

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
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Versículo 
Bíblico da 
Semana

"Pois tu formaste 
o meu interior tu 
me teceste no 
seio de minha 

mãe." 
Salmos 139:13

Você não é 
produto de uma 

linha de 
montagem, foi 

planejado, posto 
com amor neste 

mundo pelo 
próprio criador. 

Diante dos olhos 
de Deus você é 

perfeito. O 
Senhor tem um 
propósito para 

sua vida, ele não 
trouxe você ao 

mundo por acaso, 
procure se 
conhecer e 

busque 
intimidade com 
Deus para que 

você veja qual a 
vontade dEle para 

a sua vida.

Meditação

Agenda Gênesis

26/Out : Reunião de Equipes 4º ECC

29/Out : Grande Vigília

30/Out : Workshop Praise

03/Nov : Reunião de Equipes 4º ECC

06/Nov : Encontro Liderança dos GPs

09/Nov : Reunião de Equipes 4º ECC

14/Nov : Consagração de Santa Ceia

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

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

Luau Indoor
em dezembro - Aguardem!

QUI DOM (M) DOM (N)

28/10/10 31/10/10 31/10/10

Dirigente PR. GUILHERME PR. C ICERO

Água GETÚLIO MARCIELLE

Ofertório JAMESON ELZA JORGE

Recepção-1 GILVAN / NALDA ARLEY / MIRLANE

Recepção-2 - - BRÁZ / NIREIDE

Kids - - DILSON

Estacionamento - - ANTÔNIO / MÁRCIO

Visitantes - - IZAURA / ELIANE

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da semana: Lisiane (3324-1070)

Vem ai...

Luau
Indoor

Luau
Indoor

Aguardem!

30.Out
Próximo sábado

Informações: Inscrições

Marcus e Dinez

Geração Atitude

8 às 17h

wpraise.blogspot.com

na
Gênesis



(Romanos 5.1) – “TENDO sido, pois, justificados pela fé, 
temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo”.

O apóstolo Paulo abre o quinto capítulo da sua carta aos 
Romanos nos informando de como se dá o processo da 
justificação. É importante lembrarmos que momentos antes ele 
já havia declarado que (Romanos 3.10) – “Não há um justo, 
nem um sequer”. Quais as implicações que isto poderia trazer a 
nós? Poderíamos escolher duas:

1. Nós não tínhamos condições de ter um relacionamento com 
Deus, posto que Ele é justo e não pode ter comunhão com 
injustos. 
2. Não tínhamos direito a salvação. O pecado produz a morte 
espiritual do pecador, produzindo divisão entre nós e Deus.

A justificação então era o processo necessário para voltarmos a 
ter acesso com Deus. O curioso é que por não termos 
consciência da gravidade dos nossos erros ao pecarmos, sequer  
considerávamos a necessidade urgente deste milagre. A bíblia 
afirma que Jesus era chamado de justo - Colossenses 4.11. 
Aqui estava revelado o mistério. Ele veio para viver uma vida 
isenta de pecados, e sendo justo por isto, pagou o preço dos 
nossos débitos contraídos com os nossos pecados na cruz do 
calvário. Esta era a condição exigida por Deus, um justo 
justificando a muitos. Ele pagou com a própria vida.

Pela fé abraçamos a Jesus como nosso justificador, e agindo 
assim fomos inocentados por intermédio dele das nossas 
injustiças. Agora temos acesso a Deus novamente, o que nos 
traz a paz que havia sido usurpada pelo adversário das nossas 
almas. Agora o acesso interrompido foi restaurado, voltamos a 
ter a condição de sermos feitos novamente “filhos de Deus” (Ef 
2.18). 

Quais os benefícios oriundos deste milagre? Bem, isto é fácil de 
explicar. Passamos a gozar dos direitos de filho, gozando de 
uma intimidade profunda com ele, e assim foi restaurado o 
nosso direito de herança. Isto implica que tudo que é do Pai, 
também é nosso. Isto sim é que é privilégio. Passamos a gozar 
novamente do direito da salvação, da cura, dos milagres, 
favores e das atenções paternais de Deus. Isto me traz muita 
paz e segurança. Paz caracterizada pela ausência de temores e 
receios. Desta forma passamos a viver uma vida segura e 
tranquila, não importando aqui as dificuldades que nos cercam, 
porque temos a certeza de que “em todas as lutas somos 
mais que vencedores por intermédio daquele que nos 
amou” (Rm 8.37). Você entendeu? Nasce aqui um novo 
conceito, porque no mundo haviam vencidos e vencedores, 
mas em Cristo somos mais que vencedores. E não sei se você já 
se apercebeu da tranqüilidade e da paz que isto traz ao nosso 
coração. Então, a partir do milagre da justificação posso 
acordar todos os dias já saboreando o gosto maravilhoso da 
vitória em todas as nossas tribulações. Você é então um 
vencedor. Tome posse deste direito que agora é seu e ministre 
ao seu coração diariamente: “já venci esta por intermédio de 
Cristo Jesus”. 

O milagre da justificação
Pr. Harry Tenório

FIM!

Será realizado no próximo Sábado (30/10/10) o Workshop 

Praise. Este evento é um programa criado por músicos que visa
a troca de conhecimentos musicais e de experiências de vida. A 
grande responsável pela condução do workshop será a Banda 
Instrumental Cristocêntrico, composta por ótimos músicos do 
cenário alagoano e sob a direção do contrabaixista Dinez. 
Interessados em participar devem realizar  a PRÉ-INSCRIÇÃO 
através do blog. Ajude-nos em oração.
Acesse: wpraise.blogspot.com

Grande Vigília
Convidamos a todos para participarem de mais uma grande 

vigília que nossa igreja realizará na próxima Sexta (29.Out) das 
18 às 23h45. Será uma noite repleta de louvores, adoração, 
oração, testemunhos e palavra. Não deixe vir com sua família. 
Aguardamos todos vocês!

O que fizeste por mim?
Eu tinha fome e fundastes um clube com 

fins humanitários, em que discutistes 
sobre a minha fome. Eu vos agradeço.
Eu estava na prisão e vos precipitastes 
dentro de uma igreja e orastes por minha 
libertação. Eu vos agradeço.
Eu estava nu e examinastes seriamente as 
conseqüências morais da minha nudez.
Eu estava doente e caístes de joelho para 

agradecer ao Senhor de vos ter dado saúde.
Eu estava desabrigado e me pregastes os recursos de amor a 
Deus... Parecias tão piedosos e tão próximos de Deus!
Mas, eu continuo com fome. Continuo sozinho, nu, doente, 
prisioneiro e desabrigado.
Eu estou com frio.                                    (Poema Malawi – África)

Transformando VIDAS

através do AMOR

Acampamento da 
Família 2011

Começamos a contagem 

regressiva para o nosso 
Acampamento da Família, 
acontecerá de 5 à 8 de março de 
2011. O local já está definido e 
será o mesmo do ano passado: 
CHÁCARA SANTA TEREZINHA. 
Estamos em oração pela escolha do pregador. Planejem-se, 
ABRIREMOS AS INSCRIÇÕES EM BREVE.

-Últimas Vagas-

 Marcus (8841.8161) ou Dinez (8825.5807)

Informações:

<< Vigília >>
próxima sexta

das 18 às 23h45

Escola Bíblica 
Dominical - EBD

Grupos Pequenos

GP Jovem
Diel, Fernando, Gisele, Irlam, 

Karlla, Marcely, Maurício, 
O t h o n  e  S t e p h a n e ,  
agradecemos a Deus pela vida 
de cada um de vocês, a cada 
GP aprendemos a amar mais 
vocês.

Carol, Juliana e Leonardo 

Aniversariantes 
da Semana

24.Out: Eliane Batista
25.Out: Wanessa Pimentel
25.Out: Maura Maria
27.Out: Luciângela Amorim
27.Out: Larissa Dianna
30.Out: Lisiane Verçosa

às
9h

todos
os

Domingos

na
Gênesis

Grande Encontro

6.Nov : na Gênesis
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