
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 - Ensaio do Min. de Teatro
14:00 - Ensaio do Min. de Louvor
15:00 - Ensaio do Min. de Dança
16:00 - Futebol Masculino
17:00 - Ensaio do Min. de Coral
17:00 - Ensaio do Grupo Livre

Pastores e Líderes;

Por nossos membros e suas famílias; 

Pela paz em Israel;

Por nossos Governantes;

Término da Construção;

Culto de Missões;

Ministério de Jovens;

Implantação de Grupos Pequenos;

Gestão de Ministérios;

Congresso de Louvor e Adoração.

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

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

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

interior fluirão rios 
de água viva." 

João 7:38

Meditação

Quando cremos no 
Senhor, e o 

convidamos para 
fazer parte da 
nos-sa vida. A 

boca fala aquilo 
que o coração está 
cheio, portanto se 

a sua palavra 
estiver amarga, 
sem esperança, 

sem alegria, e não 
estiver edificando 

o próximo, 
significa que você 
precisa buscar a 
intimidade com o 

Espírito, e 
endireitar seus 
caminhos, para 
que os rios de 
água viva do 

Senhor possam 
fluir através de 

você.

Av. Durval de Góes Monteiro, 1500
Tabuleiro - CEP: 57080-000 - 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

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

Coral Gênesis - Adorando através do Louvor
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Agenda Gênesis

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estacionamento

Visitantes

QUI

24/03/11

DC. MÁRCIO

NALDA

LUCIENE

ALUÍSIO/M.JOSÉ

-

-

-

-

DOM (M)

27/03/11

-

-

BONIFÁCIO

-

-

-

-

-

DOM (N)

27/03/11

DC. DILSON

MIRLANE

ULISSES

ISAAC/KATIANE

LUCIENE/ROSÁRIA

MÁRCIO

GILVAN/ARLEY

EDILENE/LANA

SERVIÇO
DIAS

Coordenadora da Semana: JAMESON (8878.1917)

DICAS PARA O CRISTÃO

25 Mar

Grande
Vigília

02 Abr

Oficina de
Casais

Kids Games

Jamais despreze a oração diária. E, quando orar, lembre 
que Deus está presente ali, ouvindo suas orações 
(Hebreus 11.6). 

Jamais menospreze a leitura diária das Escrituras. E, 
quando ler, lembre que Deus está falando a você; 
portanto, precisa crer e agir de acordo com o que Ele diz. 
Acredito que toda apostasia começa em se negligenciar 
estas duas regras (João 5.39). 

Jamais passe um dia sem fazer algo para Jesus. Todas as 
noites medite sobre aquilo que Ele fez por você e 
pergunte a si mesmo: O que estou fazendo por Ele? 
(Mateus 5.13-16).

Se você está em dúvida acerca de algo ser correto ou 
errado, dirija-se ao seu quarto, dobre seus joelhos e peça 
a bênção de Deus sobre aquilo (Colossenses 3.17). Se 
você não puder fazê-lo, aquilo é algo errado.
(Romanos 16.23). 

09.Abr        19h30        na Gênesis09.Abr        19h30        na Gênesis

27 Mar

Culto de
Missões

03 Abr 09 Abr

Café Regional Sanduba Fest

Versículo da 
Semana

15 Abr

Início do
V ECC

FestFest
SandubaSanduba



Salomão nasceu por volta do ano 974 a.C., e foi coroado rei por Davi, 
seu pai, quando estava com apenas doze anos. Era uma criança ainda. 
Sentia medo de governar Israel, não era experiente, e o temor de 
errar o levou até Deus. De acordo com a descrição do Velho 
Testamento, o Senhor o apareceu, e perguntou o que ele queria. 
Salomão pediu apenas sabedoria e conhecimento para governar com 
probidade o povo de Israel.

O que Salomão tinha de melhor? Tinha um coração puro, uma mente 
de criança ao assumir o reinado. Mas o que ele ainda tinha algo muito 
melhor, que era o seu desejo de estar próximo de Deus. Aprendera isto 
com Davi, seu pai.

Salomão, quando próximo de Deus, emocionou o coração do Pai ao 
abandonar qualquer interesse próprio para desejar apenas virtudes 
que o capacitariam a governar com excelência a nação que lhe foi 
confiada. O Senhor deu-lhe não apenas sabedoria, mas muita fama e 
riqueza. No auge do seu governo, possuía reservas de ouro que 
somariam hoje centenas de bilhões de dólares, tinha quatro mil 
estábulos para cavalos e carruagens, sua folha de pagamento incluía 
12 mil cavaleiros. Nações e governantes do mundo inteiro buscaram 
seus conselhos e pagaram caro por eles. Rainhas famosas vinham 
participar dos seus banquetes para ver como servia os talheres, como 
era elegante sua mesa, como seus funcionários eram harmônicos.

O grande desafio do cristão é a preservação da sua proximidade com 
Deus. Enquanto o coração de Salomão esteve voltado para cumprir e 
fazer a vontade do Pai, sua história de vida transcorria de forma 
maravilhosa, era uma das mais belas histórias de vida já vivenciada 
por um homem. O homem mais sábio do mundo, no entanto, se 
distanciou de Deus. Nesta fase conheceu o pior do homem. Acumulou 
insegurança, temores, fez alianças desprezíveis, e viu o esplendor e a 
glória que desfrutava quando próximo de Deus fugindo da sua vida. 
Enfermou, sofreu e fez muitas pessoas sofrerem junto, tudo porque 
estava distante de Deus. 

O melhor do homem sem chance de dúvidas é está próximo de Deus, e 
o pior do homem é está longe Dele. Na trajetória de vida de Salomão 
nós temos as duas fases em uma vitrine exposta para todos observar e 
aprender.

Certo dia recebi um texto muito crítico do Rev. Caio Fábio falando da 
igreja no Brasil e dos seus líderes atuais. Fiz uma analogia entre os 
dois homens que conheci. O primeiro usava sua grande inteligência a 
favor do reino, suas mensagens eram de um conteúdo e sapiência 
relevantes. Deste sinto saudades. Meu coração saltava de alegria ao 
ouvi-lo. Já o segundo ficou feio, amargurado, destila ódio e vingança 
aos supostos opositores nos seus textos sempre muito bem 
elaborados. Palavras como amor, perdão, restauração e reconstrução 
já não fazem parte do seu vocabulário. Do primeiro, tão próximo de 
Deus, guardo com carinho muitas mensagens em meu coração, e 
sinto saudades. Já do segundo, agora já bem distante de Deus, não 
quero guardar nada para não perder minha pureza infantil. A 
eloqüência e a inteligência são as mesmas, mas já o conteúdo do 
discurso é bem outro. Um usava o dom para restaurar, o outro usa 
para agredir. Como Salomão, já não há mais como esconder que na 
sua existência de vida existem dois homens. Um que andava muito 
próximo de Deus, e outro que agora distante amargo, agressivo, nem 
parece mais um filho do Pai.

O MELHOR E O PIOR DO HOMEM
Pr. Harry Tenório

FIM!

GRANDE VIGÍLIA

QUANDO O POVO DE DEUS ORA OS CÉUS SE MOVEM, 

O INFERNO TREME E COISAS NOVAS ACONTECEM NA TERRA. 

Se você crê nisso então você é nosso 
convidado especial para participar desta 
noite de oração, louvor, testemunho e 
reflexão.

“Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, 

e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me 
acharão quando me procurarem de todo o 
coração. Eu me deixarei ser encontrado 

por vocês", declara o Senhor...” 
(Jr 29:12-14)

VIGÍLIA     |     25.Mar     |     18h     |   NA GÊNESIS

22.Mar : Jameson Vicente

24.Mar : Márcia Araújo

24.Mar : Janyne Vitória

25.Mar : Gabriella Keren

26.Mar : Carina Gomes

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Os ministérios Kids (crianças), Geração Ativa 
(adolescentes), Geração Atitude (jovens) e Vida 
Melhor (casais) uniram-se para realizar o Sanduba 
Fest. Será uma noite de muita diversão e 
comunhão para toda família com hot dog e 
refrigerante à vontade.

Convide sua família e amigos e participe desse 
momento especial em nossa igreja. Ingressos à 
venda com os líderes dos ministérios: Marcielle e 
Jarbas, Leonardo, Jaqueline e Izabelli.

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 tem 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! Portanto, não 
deixe de participar do Culto de Missões que 
acontecerá no dia 27 de março, às 18h, na 
Gênesis. Esse chamado é seu!

Evangelismo e Missões

Até que
T Oodos uçam

" " (Isaías 6:8)A quem enviarei, e quem há de ir por nós?

CAFÉ REGIONAL

No dia 3 de abril, às 20h, participe com 
toda  a  sua  família  para  um  delicioso  
CAFÉ REGIONAL que acontecerá aqui na 
igreja após o culto. Ajude-nos compran-
do seu ingresso, pois parte da renda  
está  sendo  revertida  para  o  1º 
Congresso  de  Louvor  e  Adoração  
da  Gênesis, que acontecerá em maio. 
Procure o pessoal de ARTES e compre 
hoje o seu ingresso por R$ 5,00.

#        CAFÉ REGIONAL       #
03.Abr  |  20h  |  na Gênesis

REUNIÃO COM LÍDERES

Convidamos a todos os líderes de 
ministério para uma reunião no PRÓXIMO 
DOMINGO, DIA 27, ÀS 8h, NA SALA DO 
PAPO JOVEM. Contamos com a presença 
de todos.


