
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;

Cantata de Páscoa;

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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informativo semanal

"E, assim como 
aos homens está 

ordenado 
morrerem uma só 
vez, vindo, depois 

disto, o juízo." 
Hebreus 9:27

Meditação

O que vem após a 
morte? A resposta 

da Bíblia resume-se 
em uma só palavra: 
julgamento. Quando 
o corpo retorna ao 

pó, o espírito volta a 
Deus para ouvir o 

veredito divino 
acerca da vida que 
foi vivida. A vida 
nesse mundo, um 
prólogo de nossa 

história na 
eternidade. É nosso 

tempo de 
experiência! Como 
temos usado nossa 
liberdade, tempo, 

saúde e 
oportunidades? E, 
acima de tudo, que 

lugar tem Jesus 
Cristo em nossa 

vida? Tudo depende 
disso.

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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PROPÓSITOS DE JEJUM E ORAÇÃO

Filiada a

AGENDA GÊNESIS

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estacionamento

Visitantes

QUI

31/03/11

ROSÂNGELA BOT.

CÉLIA

ROSÂNGELA BARBOSA

ESTELA / RANILDO

-

-

-

-

DOM (M)

03/04/11

-

-

ELENÍ

-

-

-

-

-

DOM (N)

03/04/11

PR. JESSÉ

ANGÉLICA

JAMESON

ELZA / VAL

BRÁZ / NIREIDE

MARCOS BENTO

ANT. LIMA/ALUISIO

GELZA / JANE

SERVIÇO
DIAS

Coordenadora da Semana: LISIANE (8859-8905)

DICA DA SEMANA
Caro leitor, você já conhece 
a Biblioteca Virtual 
Letras Santas? 
Ela reúne centenas de 
m a t e r i a i s  ( e b o o k s ,  
apostilas, apresentações) 
de interesse evangélico ou 
de utilidade pública, sendo 
farta a literatura missionária. A cada semana novos itens são 
acrescentados ao acervo.
Vale citar o diferencial desta Biblioteca: TODOS os itens são 
liberados para download gratuito por seus próprios autores 
(escritores, Ministérios, Ongs, Órgãos Governamentais, etc). 
Já há alguns anos pesquisamos na internet em busca de 
material de interesse e de download legal. Confira tudo isso e 
muito mais no seguinte link:

Fonte: http://igreja-virtual.blogspot.com/

http://www.4shared.com/dir/1727479/71ecfce9/sharing.html

Versículo da 
Semana

02 Abr 03 Abr 09 Abr

15    Abr 24    Abr 29    Abr

Oficina de 
Casais

Kids Games
.

Café Regional Sanduba Fest

Início do
V ECC

Cantata de
Páscoa

Grande Vigília



Há um provérbio Gonja, tribo no oeste africano, o qual diz que 
“os cachorros de ontem não conseguem caçar os coelhos de 
hoje” mostrando que novos problemas demandam novas 
abordagens e concluindo simplesmente que os coelhos de 
hoje são mais espertos do que os de ontem.

Neste novo milênio a Igreja é confrontada pelo mercantilismo 
que cultua os resultados e despreza os valores tentando 
ensinar nossos pastores que “importa crescer – não importa 
como”. Somos desafiados pela filosofia da intolerância social 
na Igreja que leva-nos a ressaltar as pequenas diferenças e 
ocultar os fantásticos pontos que temos em comum com o 
outro, o qual, paradoxalmente, segue o mesmo Senhor e 
estará conosco na eternidade. Somos ensinados que “o novo 
é sempre melhor” desencadeando uma corrida pelos ventos 
de novidades e doutrinas apesar de sabermos que o 
evangelho é antigo, os profetas viveram na Antigüidade e a 
própria Igreja neotestamentária já conta com 2.000 anos de 
história como nos ensina Hesselgrave.

Creio que precisamos aprender com a família de Issacar. Em 1 
Crônicas 12 encontramos Davi prestes a ser coroado Rei em 
Hebrom “segundo a palavra do Senhor”. A partir do verso 24 
lemos uma longa lista de clãs e famílias que subiram para a 
peleja em cumprimento da visão de Deus, entretanto, no 
verso 32 quando se falava sobre “os filhos de Issacar” o 
Espírito Santo decidiu imprimir ali duas expressões de 
impacto sobre aquele clã quando afirmou que: “Dos filhos de 
Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel 
devia fazer, duzentos chefes, e todos os seus irmãos sob suas 
ordens”.

A expressão “conhecedores da época” pode ser literalmente 
traduzida por “estudiosos dos fatos” ou ainda “conhecedores 
da história e suas implicações”. O texto, portanto, fala sobre 
homens que eram informados, atualizados, que possuíam 
percepção do que acontecia ao seu redor.

A Segunda expressão de impacto sobre estes “filhos de 
Issacar” é justamente “... para saberem o que Israel devia 
fazer”, ou seja, com “discernimento” sobre que caminho 
tomar. 

Todas as famílias e clãs ali listados caminhavam juntos com o 
alvo de coroar a Davi, entretanto, havia entre eles homens 
que iam além da dinâmica da massa: que estudavam a 
história, que discutiam sobre as implicações dos fatos, que se 
atualizavam a cada dia, que provavam cada informação e 
buscavam discernimento do Alto sobre que atitude tomar. 
Estes “filhos de Issacar” eram estudiosos, entretanto, 
também piedosos; acadêmicos, mas orientados pelo Espírito; 
usavam o intelecto mas queriam ouvir a voz de Deus [...].

OS FILHOS DE ISSACAR E NOSSO NOVO MILÊNIO
Ronaldo Lidório (enviado por Pr. Jessé)

FIM!

JANTAR REGIONAL

No próximo domingo venha participar 
de um delicioso Jantar Regional. Parte 
da renda está sendo revertida para o 
nosso 1º Congresso de Louvor e 
Adoração que acontecerá em MAIO. 
Estamos bolando uma programação 
bem legal para esse dia, onde você vai 
se divertir! Não fique de fora.

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

OFICINA DE CASAIS

O Ministério de Casais informa que 
no dia: 02 de abril, às 16h estará 
acontecendo a Oficina de Casais no 
templo da Igreja Batista Gênesis. 
Não deixe de participar.
Os  ingresso estão sendo vendidos 
a R$ 10,00 por casal. Para maiores 
informações, favor procurar Jarbas 
e Marcielle.

#      OFICINA DE CASAIS      #
02.Abr   |   16h   |   na Gênesis

=
diversão

comunhão

hot dog
refrigerante

+ +
+

+

Sanduba 

Fest

Participe desse momento especial em nossa 
igreja. Ingressos à venda com os líderes: 
Marcielle e Jarbas, Leonardo, Jaqueline e 
Izabelli.

9.Abr
19h30

na
Gênesis R$ 5 27.Mar : Cláudia Fernanda

29.Mar : Edilene Maria

29.Mar : Eguinard de Carvalho

30.Mar : Clemilda Maria

30.Mar : Marlon Araújo

31.Mar : Sigrid Menezes

01.Abr : Katiane de Oliveira

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

CANTATA DE PÁSCOA

O ministério de ARTES está 
preparando uma cantata 
imperdível e inesquecível!
Este musical vem nos mostrar 
que todos nós precisamos do 
SALVADOR, independente de 
quem somos, o que temos ou o 
que fazemos. Veremos que nós 
não somos tão bons a ponto de 
não precisar de um SALVADOR 
ou que os nossos pecados não 
são tão grandes para que JESUS 
não possa nos perdoar.

Queremos abençoar você e sua 
família. Participe e creia que 
JESUS É O SALVADOR DA SUA 
VIDA.

CANTATA SALVADOR  |  24.ABR  |  18h  |  NA GÊNESIS

V ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO

De 15 a 17 de abril estaremos realizando o 5º Encontro de 
Casais com Cristo da Igreja Batista Gênesis. O ECC é um 
serviço da Igreja em favor da evangelização das famílias e 
procura construir o Reino de Deus a partir da família, 
mostrando caminhos para que os casais se reencontrem com 
eles mesmos, com os filhos, com a comunidade e, 
principalmente, com Cristo. 
Convocamos os amados irmãos a estarem orando por mais este 
grande evento evangelístico de nossa igreja. Contamos com 
todos vocês!


