
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, 08 de janeiro de 2017 - Nº448

informativo semanal

"Eis que os filhos são 
herança do SENHOR, 
e o fruto do ventre o 

seu galardão." 
Salmos 127:3

Meditação

Os filhos são 
heranças, são 

legados, ou seja, são 
presentes do Senhor. 
Felizes os pais que 
cuidam, educam e 
zelam seus filhos 
baseando-se nas 

palavras e no amor do 
Senhor. Pois é dever 
dos pais ensinar o 
caminho que seus 

filhos devem seguir. 
Os ensinamentos dos 
pais servirão para a 

vida toda e 
consequentemente 

colherão bons frutos. 
E não se esqueçam, 
seus filhos são jóias 

raras perante os olhos 
do Pai.

Filiada a Convenção das Igrejas Batistas Independentes
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Versículo da 
Semana

Banco Itaú:
Agência: 1465
C/C: 21041-521 JANEIRO

22 JANEIRO

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

MEGA GERAÇÕES
às 19h, na Gênesis

REUNIÃO MINISTERIAL
às 7h30, sala de aula

ESPAÇO BUSINESS

13 a 15 JANEIRO

RETIRO ESPORTIVO
na Chácara do Cigano

MARCOS ANDERSON DA SILVA
Pinturas em geral

- Comércio e Indústria; Texturas, Massa corrida.

Rua Caxangá, 5A, Colina 2

Contato: (82) 98866-1402 / (82) 99309-1266

marcos.anderson31@hotmail.com

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. 03

É hoje!

APÓS O CULTO
na gênesis - r$ 6,00

Nigh�

AGRADECIMENTO - GESTÃO DE 
MINISTÉRIOS

O ano de 2016 acabou, mas estamos alegres por termos 
caminhado juntos, mesmo com algumas dificuldades. Cremos 
que estamos no caminho. Por isso, agradecemos por vocês 
fazerem parte dessa história, pois mesmo diferentes estamos 
amando e suportando uns aos outros. Tudo 
isso pra sermos parecidos com Jesus! Que 
Deus continue nos dando perseverança e 
discernimento do próximo passo nesse 
próximo ano. Aproveitamos para informar 
que toda a agenda de 2017 já está disponível 
no nosso site. Deus abençoe a todos!



pastorharry@ibgenesis.com.br

E se alguém me perguntar se creio em no Purgatório, o que direi? 
Digo, lógico, que creio sim. 

A doutrina do purgatório tem suas origens no concílio de 
Florença, de 1439, no qual os teólogos católicos cogitaram 
acreditar na purificação das almas após a morte, e chama este 
estado, não lugar, de Purgatório. A doutrina produz esperança no 
coração de parentes que assistem seus entes queridos partirem 
desta vida sem nenhuma proximidade com Deus. Mantém viva a 
esperança de um dia reencontrá-lo no céu, por isto encontrou 
rapidamente um espaço simpático no coração da igreja. 

Eu creio em Purgatório, creio sim. Não como creram os teólogos 
do concílio de Florença, como uma segunda chance após a morte. 
Crer assim seria tornar sem sentido a mais difícil decisão que 
Deus teve que tomar em todo período da existência humana; a 
decisão de enviar Jesus para morrer em nosso lugar. Qualquer 
doutrina que furte a centralidade e única suficiência do martírio 
de Cristo como sacrifício único e perfeito capaz de pagar e apagar 
as dívidas produzidas pelos nossos pecados (Colossenses 2:14), 
com a sua trágica consequência da morte eterna, resulta em uma 
doutrina de demônios. Todas as doutrinas que tiram a nossa 
visão da cruz de Cristo e do favor que ela produz, foram criadas 
para desviar a nossa atenção daquela decisão de que de fato irá 
nos salvar, a decisão de aceitar a Cristo como salvador.

João Batista, o precursor de Cristo anunciado no Velho 
Testamento, ao ver Jesus sintetizou a visão que estava tendo 
assim: (João 1:29) – “Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado 
do mundo.” Em Atos 4:12 encontramos o ensino que diz: “E em 
nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu 
nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual 
devamos ser salvos.” O Apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos 
10:9, diz que: “Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e 
em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, 
serás salvo.” A Salvação é um ato voluntário da graça divina, 
percebendo que o homem não iria conseguir sozinho, tampouco 
com a ajuda da lei conseguiria, ele enviou seu filho para pagar o 
preço da nossa redenção. E que preço! Pagou com sua própria 
vida para que jamais houvesse chance do inimigo nos 
reconquistar. 

E em que Purgatório eu creio? Em creio no Purgatório das 
experiências traumáticas, dolorosas e sofridas da vida. Não que 
elas sirvam para produzir salvação, mas para testar nossa fé, 
para nos aproximar de Deus e para produzir uma purificação na 
nossa forma de pensar e de agir. Por isto que Tiago 1.2-8,12 
afirma: “Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o 
passardes por várias provações…” Sim, as experiências difíceis da 
vida nos refinam e purificam como o fogo refina e purifica o ouro, 
e elas existem não para que sejamos salvos, mas para dar 
sustentação a salvação que Cristo produziu em nós e que já se 
encontra instalada em nosso coração. Por isto mesmo o grande 
convite que Cristo nos faz é: “Se alguém quer vir após mim, a si 
mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me” (Lc 9.23).

EU CREIO EM PURGATÓRIO

MATRÍCULAS 
ABERTAS EBD 2017

Você deseja aprender mais sobre a 
b íb l ia? Aprofundar sua v ida 
espiritual? Então, a EBD é pra você! 
Todos os domingos pela manhã 
temos escola bíblica. Se você já é um aluno regular ou deseja 
iniciar em alguma classe da EBD deve fazer sua matrícula on 
line acessando o site da igreja. As matrículas devem feitas de 
acordo com a faixa etária. Todas as informações necessárias 
constam no formulário. Nossa aula inaugural será dia 8 de 
janeiro. Faça logo sua matrícula e não perca a oportunidade de 
conhecer mais sobre a palavra de Deus. 

ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA 2017

Pode se programar, porque nosso Acampamento da Família 
2017, durante o Carnaval, vai acontecer no Rancho Pé de 
Pinhão, em Marechal Deodoro, e será surpreendente! Estão 
disponíveis ainda duas modalidades de acomodações:  
alojamento, por R$ 270,00 por pessoa; e barracas, por R$ 
200,00 por pessoa. As vagas para chalé estão esgotadas. A 
inscrição só será confirmada mediante pagamento, que poderá 
ser dividido em até 5x sem juros no cartão. 

Após os cultos de quarta-feira e domingo, uma comissão estará 
à disposição para tirar dúvidas e efetivar a inscrição. Outras 
informações no nosso site (www.ibgenesis.com.br) ou com o 
presbítero Dilson Santos pelo número (82) 99681-8535.

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo 
do mês. A próxima será no dia 15 de janeiro de 2017. Para isto 
você deve mandar um e-mail até o dia 11 de janeiro 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.

- FIM -

08.Jan : Lara Fábia

08.Jan : Flávia Rosana

09.Jan : Kélura Gomes

12.Jan : José Lucas

12.Jan : Juliana França

14.Jan : Cícera Maria

   )

 3373-5156)

 )

 )

 )

 )

Intercessão
Dom às 17h e Qua às 19h

na Gênesis

 BERÇÁRIO: PRECISAMOS DE TIAS!

Nosso berçário está desenvolvendo um trabalho maravilhoso 
para cuidar de nossos bebês e está carente de auxiliares 
(mulheres) para ajudar neste trabalho tão importante. Para 
saber como ajudar procure as tias Fernanda ou Izabelli. 

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.

SANDUBA NIGHT

Quando acaba o culto sempre é hora 
do lanche! Então fique atento, pois 
HOJE teremos o delicioso Sanduba 
Night. Os ingressos custam R$ 6 
(sanduba + refri) e podem ser 
adquiridos com a equipe do Ministério 
de Esportes. Compre hoje mesmo e participe deste momento de 
comunhão, aproveitando para abençoar outras vidas. Toda a 
renda será revertida para as atividades do Ministério Esportivo. 
Aproveite o combo e mate sua fome com a gente! 


