
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

Banco do Brasil:  
Agência: 3393-6
C/C: 26595-0
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"O ímpio pede 
emprestado e não 

paga; o justo, 
porém, se 

compadece e dá." 
Salmos 37:21

Meditação

O ímpio contrai 
dividas motivado 
principalmente 

pelo orgulho e pela 
cobiça, e vive a 

amargura e 
vergonha das suas 

atitudes. Mas o 
justo, aquele que é 

servo de Deus, 
tem liberdade 
financeira, pois 

vive em 
dependência ao 

Senhor, sem 
cobiça e contente 

dentro da Sua 
vontade. Devemos 

cultivar uma 
atmosfera de 

gratidão e 
contentamento 

com aquilo que o 
Senhor tem nos 

dado.

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

14/04/11

DC. BRÁZ

KATIANE

DILSON

GILVAN / NALDA

-

-

-

-

DOM (M)

17/04/11

-

-

ROSÁRIA

-

-

-

-

-

DOM (N)

17/04/11

ROSÂNGELA BOTELHO

GELZA

MARCOS BENTO

JOANA D’ARC/LUCIANA

JANE / OSMARI

IRLAN

JARBAS (LÚ)/RODRIGO

LÉO (JÚ) / CAROL

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: MÁRCIO (9978-0235)

DICA DA SEMANA

Versículo da 
Semana

15 Abr 24 Abr 29 Abr

30    Abr 07 Mai 14 Mai

VigíliaCantata de
Páscoa - culto
temático

Encontro de
Líderes de GP

Casamento
Diogo e 
Claudene

Seminário
de Mulheres

Vi
gí

lia

Início do
V ECC

AJUDE A GÊNESIS COM OFERTAS E CONTRIBUIÇÕES

Banco Itaú: 
Agência: 1465-6
C/C: 21041-5
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Neste livro, Márcio Valadão nos exorta 
para viver em santidade, mostrando 
que para isto é necessário uma vida de 
arrependimento; além de mostrar 
como um lar em que há confusão, 
abrindo brechas para o inimigo, pode se 
transformar em benção e restauração.
Você encontrará os seguintes capítulos: 
Apresentação, O sonho de Deus, O 
avivamento em tempo integral, É 
necessário arrependimento, Lar fértil 
o u  e s t é r i l ,  I n c r e d u l i d a d e  e  
murmuração, Um abismo maior, Você o 

sacerdote, Conte com Jesus, A responsabilidade.

O livro está disponível para download no seguinte link:

http://livros.gospelmais.com.br/wp-content/blogs.dir/6/files/livro-
ebook-vivendo-em-santidade.pdf



(I Tessalonicenses 5.11) – “Por isso exortai-vos uns aos 
outros, e edificai-vos uns aos outros, como de fato vocês 
já estão fazendo”.

Dentro do cristianismo nós temos muitos patrimônios. Não falo 
aqui dos grandes monumentos, das catedrais tombadas como 
patrimônio histórico da humanidade, mas de elementos pilares  
do cristianismo que nos conduz a uma vida muito melhor, 
estabilizando a vida do cristão e tornando-o um privilegiado em 
meio a um mundo sem norte.

Entenda aqui o exortar como corrigir em amor, e este é o 
primeiro patrimônio cristão descrito por Paulo aqui. Muitos já 
mudaram de atitude dentro da igreja porque foram corrigidos 
em amor por um cristão mais maduro. É um processo delicado 
porque aquele que vai corrigir em amor precisa primeiro 
conquistar confiança e o amor do que será corrigido, como 
poderemos constatar na correção de Jesus a mulher adúltera. 
Primeiro ele se livrou do legalismo proposto de condenar 
aquela mulher de acordo com a Lei. Não era uma tarefa fácil 
porque o que todos aqueles homens queriam que ele dissesse: 
“aplique a lei”. Contrariar aquela expectativa era certamente 
correr risco de vida, mas ele o fez em benefício daquela mulher. 
Depois ele não aliviou a situação da mulher, dado o grave 
pecado que tinha cometido, porém, autorizando aqueles 
homens ao apedrejamento como forma de sentença punitiva, 
exigiu uma condição: “Atire a primeira pedra apenas aquele 
que nunca pecou”. O ensino foi fantástico porque todos 
entenderam que não eram melhores que aquela mulher. Agora, 
tendo conquistado o amor e a confiança da pecadora, visto que 
não fora apedrejada por sua ação, tem credibilidade para dizer: 
“Vai, mas não peques mais”. 

A segunda patrimônio cristão proposto por Paulo aos irmãos da 
igreja em tessalônica é o da edificação mútua entre os cristãos. 
Não tem coisa que colabore mais com o crescimento de 
pessoas dentro da igreja do que o uso deste pilar do 
cristianismo sendo exercido. Edificar sugere construir um 
edifício, e é literalmente o que acontece quando somos 
edificados em Cristo por algum irmão que virou um canal da 
benção divina. Viramos um edifício de conhecimento e de 
ciência divina. Lembro de quantos passos encurtei na vida, de 
quantas vezes minhas pisadas se tornaram mais firmes e de 
quantas realizações consegui alcançar de forma mais fácil 
depois da assistência de irmãos da igreja.

Certamente este texto de Paulo serve de provocação divina a 
nós. Quantos tem cumprido o propósito divino nas igrejas em 
que foram plantados por Deus, exortando e edificando outros 
irmãos? Os irmãos da tessalônica para quem Paulo escreveu o 
texto já estavam desenvolvendo estas práticas, precisamos 
desenvolver também.

UM PATRIMÔNIO DO CRISTIANISMO
Pr. Harry Tenório

FIM!

Seminário de

Mulheres
aguardem...

- em maio -

11.Abr : Mirlane Taciana

12.Abr : Mateus Saulo

13.Abr : Kevim de Lima

14.Abr : Madson Manoel

14.Abr : Camila de Queiroz

16.Abr : Eduardo Pantaleão

16.Abr : Marli de Aguiar

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

CANTATA DE PÁSCOA

O ministério de ARTES está 
p r epa rando  uma  can t a t a  
imperdível e inesquecível! 
Convide seus amigos, parentes, 
vizinhos e venha festejar conosco 
no dia 24 de abril.
Queremos abençoar você e toda 
sua família. Participe e creia que 
JESUS É O SALVADOR DA SUA 
VIDA.

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. Convocamos os 
amados irmãos a estarem orando por mais este grande evento 
evangelístico de nossa igreja. Contamos com todos vocês!

CANTATA 

SALVADOR

24.ABR 
18h

NA GÊNESIS

VIGÍLIA

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 vos ouvirei. 
Vocês me procurarão e me acharão 
quando me procurarem de todo o 

coração. Eu me deixarei ser 
encontrado por vocês...” 

(Jr 29:12-14)

QUANDO O POVO DE DEUS

ORA OS CÉUS SE MOVEM,
O INFERNO TREME E COISAS 
NOVAS ACONTECEM NA 
TERRA.

VIGÍLIA  |  29.ABR  |  18H  |  NA GÊNESIS

MINISTÉRIO DE LOUVOR NA 
IGREJA SHEKINAH

Hoje, alguns integrantes do Ministério de Louvor da nossa 
igreja estão adorando a Deus na Igreja Shekinah, do Pr. 

Antônio. A cada mês os levitas estarão em 
uma igreja da nossa convenção (CIBISA), 
sempre buscando servir com o melhor de 
Deus para o seu povo. Esteja orando por 
nossos levitas para que o Senhor faça grandes 
coisas no meio deles.

1º CONGRESSO DE LOUVOR E 
ADORAÇÃO NA GÊNESIS

Nos dias 21 e 22 de maio estaremos realizando o nosso 1º 
Congresso de Louvor e Adoração. Temos certeza de que este 
evento será mais uma vitória na vida daqueles que 
participarem. Pedimos que estejam orando e se consagrando ao 
Senhor para que Ele venha fazer maravilhas e realizar o que Ele 
tem preparado para estes dias.


