
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 Masc (Quadra da Igreja)

19:30 - Fut. de campo acima de 35 anos

Quarta

19:00 - Intercessão

20:00 - Culto de Cura e Libertação

Quinta

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

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 - Esportes

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
82-98877.2550/99990.9030

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

Maceió, 25 de setembro de 2016 - Nº439

informativo semanal

"Confie no Senhor de 
todo o seu coração e não 
se apóie em seu próprio 

entendimento; reconheça 
o Senhor em todos os 
seus caminhos, e ele 
endireitará as suas 

veredas." 
Provérbios 3:5-6

Meditação

A confiança do cristão 
está baseada na fé 

depositada em Deus. Não 
importa se o nosso 

próprio entendimento 
mostra um caminho 

diferente, somente Deus 
pode guiar nossos passos 

na direção certa. À 
medida que confiamos e 

reconhecemos Sua 
vontade, o sentimento de 
bem-estar e realização se 

fortalece. A pessoa 
confiante é segura e 

positiva. Vê o futuro com 
uma certeza interior que 
o impulsiona para frente. 

Uma pessoa confiante 
sabe como encarar as 

derrotas da vida. 
Otimismo e alegria são 

frutos naturais de 
pessoas confiantes. Filiada a Convenção das Igrejas Batistas Independentes
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Versículo da 
Semana

Banco Itaú:
Agência: 1465-6
C/C: 21041-508 OUTUBRO

09 OUTUBRO

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

AULÃO DO ENEM
na Gênesis, de 7h30 às 18h

CULTO DE SANTA CEIA
na Gênesis, às 18h

ESPAÇO BUSINESS

01 SETEMBRO

MEGA GERAÇÕES JOVENS
na Gênesis, às 19h

25.Set : Claudenice Vieira

26.Set : Caio Lucas

27.Set : Maria Elza

28.Set : Jair Seara

29.Set : Eclesia Rodrigues

30.Set : Luiz Antônio

30.Set : Jessé Pimentel

01.Out : Bráz Ferreira

 98807-6244)

 98847-5386)

 98823-7317)

 98111-1159)

 98709-4232)

 98831-7047)

 98816-2412)

 98886-8086)

FÁBRICA DE BOLSAS MCZ
Fabricamos bolsas para qualquer tipo de evento, 

casamento, congresso, aniversários, batizado, 

15 anos, brindes corporativos, entre outros.

Contatos: (82) 98818-2082/98892-3502

Email: fabricadebolsasmcz@gmail.com

    @fabricadebolsasmcz

CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

Marque-nos em suas fotos e publicações usando a hashtag 
#IBGênesis

GLORY TO GOD
Roupas e acessórios cristãos de alta qualidade!

Longlines, regatas, t-shirts, baby looks, bonés 

aba reta, necessarie, etc. Renda revertida para mis-

-sões e projetos evangelísticos. Informações com 

Eduardo (82) 99611-5538 / www.glorytogod.com.br

    @lojaglorytogod           /lojaglorytogod

CNPJ: 04.629.869/0001-50
INFORMAÇÕES PÁG. 04



pastorharry@ibgenesis.com.br

“E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus 
Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua 
vontade... Nele, digo, em quem também fomos feitos 

herança, havendo sido predestinados, conforme o 
propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o 

conselho da sua vontade.” (Efésios 1:5 e 11)

Já a princípio preciso afirmar que não pretendo esgotar toda 
profundidade do tema em quatro ou cinco parágrafos. O que 
desejo, de verdade, é elencar pensamentos para formação de 
um conceito teológico do que venha a ser a escolha prévia de 
Deus.  

As palavras traduzidas como predestinou ou predestinados 
citada acima vêm da palavra grega proorizo, que carrega o 
significado de anteriormente determinado, predestinar, decidir 
de antemão. O conceito visto de forma precipitada pode 
sugerir muitas coisas. Sugere inclusive a indagação de que: Se 
Ele podia simplesmente escolher os que herdariam a salvação, 
por que permitiu a morte do seu filho na cruz? Seria inclusive 
completamente incoerente com “a correção” do caminho de 
aproximação entre o homem e Deus proposto por João Batista. 
Nele a nossa filiação a Deus não se daria por herança genética, 
e que por tanto, a salvação não era direito exclusivo aos 
herdeiros de sangue de Abraão, mas de todo o que se 
arrependesse dos seus pecados, e fazendo confissão deles 
declarasse através do batismo que Jesus era o seu Salvador e 
Senhor. No entendimento teológico deste “novo e vivo 
caminho”, os filhos de Abraão, a quem Deus havia prometido 
herança eterna, está condicionado aos que imitassem sua fé e 
não apenas e exclusivamente aos que pertencessem a sua 
árvore genealógica.

Paulo reforça a ideia do que havia afirmado aos cristão de 
Éfeso, quando no texto de Romanos 8:29-30 diz: “Porque os 
que dantes conheceu também os predestinou para serem 
conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o 
primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou a 
estes também chamou; e aos que chamou a estes também 
justificou; e aos que justificou a estes também glorificou.” 

A escolha prévia ou predestinação afirmada e reafirmada no 
texto bíblico tem sustentação na existência de um plano. É a 
nossa ação e decisão em relação ao plano traçado pelo Pai 
quem nos qualifica a sermos chamados de predestinados. 
Deus traçou um plano, onde estabeleceu que a salvação seria 
um privilégio daqueles que confessassem que Jesus é o filho de 
Deus e o Senhor da nossa existência. Ter íamos 
obrigatoriamente que visitar em nossa memória ao sacrifício 
do Cristo na cruz, pois é de lá que emana todo perdão, 
reconciliação e é onde se consubstancia a nossa adoção. Todo 
aquele que confessa ao pé da cruz com sua boca e com suas 
ações, que Ele é o seu Senhor, está sim predestinado a ser 

A PREDESTINAÇÃO BÍBLICA

chamado de filho. E isto lógico, é uma escolha precedente de 
Deus, pois por sua vontade, toda humanidade seria salva. E 
segundo a vontade de Deus, um deles seria você. A resposta 
acerca de se você é ou não um predestinado a ser filho por 
adoção de Deus, está como sempre esteve em suas mãos. 
Porque no que dependia dele, como você sabe, no sacrifício do 
seu filho tudo Ele já providenciou.

- FIM -

ACAMPAMENTO KIDS

Chegou a vez da criançada acampar para aprender mais de Deus 
e ter muita comunhão! De 15 a 16 de outubro, o Ministério Kids 
promoverá o Acampamento Kids, na Chácara do Cigano, na 
Barra de Santo Antônio. Com o tema “Jesus, meu super-herói”, o 
evento é aberto para crianças até os 11 anos de idade, sendo dos 
2 aos 5 anos somente acompanhadas por um responsável. As 
inscrições já estão abertas, custam R$ 100,00, incluindo 
alimentação, hospedagem e transporte, e devem ser feitas pelo 
site www.ibgenesis.com.br. Para mais informações, procure 
pessoalmente uma das tias do Kids ou entre em contato com a 
irmã Rosângela Barbosa pelo número (82) 98728-2785.

LIVRARIA NA IGREJA

Você sabia que tem uma livraria funcionando aqui na nossa 
igreja? Nos dias de culto, após o término das atividades, a 
livraria funciona em frente ao berçário e está esperando sua 
visita!

CONFERÊNCIA PARA CASAIS

De 11 a 13 de novembro, será realizada a 2ª conferência para 
casais “Amor e respeito acima de tudo”, baseada no versículo de 
1 Co 13.7, na Igreja Batista Independente Shekinah, localizada 
na Rua Pedro Américo, nº 17, Poço. O evento terá como 
palestrante o casal de pastores Odila e Juarez, de São Paulo, 
líderes do Ministério de Casais da Convenção das Igrejas 
Batistas Independentes (CIBI). Mais informações e inscrições 
pelo número (82) 99170-2376.

MINISTÉRIO DE COMUNICAÇÃO

O Ministério de Comunicação atua em diversas áreas dentro a 
igreja com o objetivo de manter a igreja e a sociedade 
informada. Para isto, estamos precisando de voluntários que 
tenham experiência na criação de artes gráficas e 
conhecimento nos principais programas de criação (Photoshop 
e CorelDraw). Os interessados devem procurar a Rose Ferreira 
pelo comunicacao@ibgenesis.com.br ou pelos telefones (82) 
98832-7163 / 99648-8667.

OPORTUNIDADE DE EMPREGO

A Clínica Feminina de Dependentes Químicos Renascer precisa 
com urgência de dois profissionais cristãos Técnicos em 
Enfermagem para trabalhar no horário noturno, com escala 
12/36. É imprescindível que os candidatos sejam do sexo 
masculino. Os interessados devem enviar e-mail com 
curriculum vitae para charllesoliver@hotmail.com, com o título 
"currículo téc. enfermagem". Mais informações pelo número 
(82) 98854-6305.

AULÃO #ENEM2016

Você que é membro da Igreja Batista Gênesis e está cursando o 
3º ano do Ensino Médio, fique ligado nessa oportunidade: o 
Ministério de Ação Social destinou 20 vagas no Aulão do Enem 
para a nossa igreja! Corra e faça agora mesmo sua inscrição pelo 
link bit.ly/AulaoNaGenesis. Assim que as vagas forem 
preenchidas, o link expirará. O evento será realizado no dia 8 de 
outubro, das 7h30 às 19h30, aqui na igreja, com alimentação 
inclusa. Mais informações pelos números (82) 99922-1770 ou 
98704-2709.

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo 
do mês. A próxima será no dia 16 de outubro. Para isto você 
deve mandar um e-mail até o dia 17 de fevereiro para 
secretaria@ibgenesis.com.br contendo: 
      ► Nome do pai e da mãe completos, 
      ► Nome da criança completo;
      ► Data de nascimento;
      ► Uma foto anexado ao e-mail. 
Importante: a apresentação só será possível com todas as 
informações solicitadas.

MEGA CULTO

Convidamos os adolescentes até 14 anos a participarem do 
Mega Culto que ocorre no mesmo horário do Culto da Família, 
aos domingos (18h às 20h), na sala de aula do primeiro andar, 
com exceção em dias de santa ceia. Temos tido momentos 
abençoados com muito louvor e adoração a Deus.
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