
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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informativo semanal

"Responder antes 
de ouvir é 
estupidez e 
vergonha." 

Provérbios 18:13

Meditação

Salomão conhecia 
os efeitos 

devastadores de 
palavras 

inapropriadas. As 
palavras podem 
produzir vida ou 
morte ao nosso 
redor. Ninguém 
compreendia 

melhor o poder das 
palavras do que 

Salomão. Todos os 
que encontravam 
Salomão ouviam 

palavras de consolo, 
de incentivo e de 
estímulo. Era por 

isso que as pessoas 
vinham de todos os 
lugares para falar 
com ele. E ele nos 

ensina que não 
devemos responder 
antes de ouvir, sem 
conhecer todos os 

detalhes da 
situação.

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PROPÓSITOS DE JEJUM E ORAÇÃO

Filiada a

AGENDA GÊNESIS

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estacionamento

Visitantes

QUI

05/05/11

GILVAN

ANGÉLICA

ULISSES

LÉO/CIDA

-

-

-

-

DOM (M)

08/05/11

-

-

DILSON

-

-

-

-

-

DOM (N)

08/05/11

PR. JESSÉ

JANE

BONIFÁCIO

BRÁZ/NIREIDE

LÉO/CIDA

DILSON

JORGE VAL./ALUÍSIO

GP DO BRAZ E NIREIDE

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: MARCOS BENTO (8851-7866)

DICA DA SEMANA

Versículo da 
Semana

07 Mai 14 Mai 21 Mai

27 Mai 28 Mai 29 Mai

Vigília Impacto
Evangelístico

AJUDE A GÊNESIS COM OFERTAS E CONTRIBUIÇÕES

Banco Itaú: 
Agência: 1465-6
C/C: 21041-5

07 de Maio    |   às 15h   |   na Gênesis

BÍBLIA SAGRADA 

ELETRÔNICA

A  B Í B L I A  s a g r a d a  
eletrônica é a evolução de 
todas as Bíblias. Um 
produto fantástico que 
além de ler e ouvir todos os 
livros ela tem diferenciais incríveis como câmera digital e 
filmadora digital. Ela também possui calculadora, calendário e 
jogos. Você encontra todos os livros, por capítulo e por 
versículo, do Velho e do Novo Testamento em um piscar de 
olhos. Você pode usar no trem, metrô, ônibus, em casa, na 
hora do almoço, no intervalo de aulas, na fila do banco, sala de 
espera. Além de ler, você pode ouvir pois ela acompanha um 
fone de ouvido para que as palavras da BÍBLIA conforte seu 
coração. Cabe no seu bolso. É pra vida toda.

Mais informações em www.bibliaeletronica.net.br

Seminário de

Mulheres
Seminário de
Mulheres

Casamento
Diogo e
Claudene

Início do 1º
Cong. de Louvor
e Adoração

Culto de
Missões

Informações pág. 03



(Jr 31:33b) – “(...) Porei a minha lei no seu interior, e a 
escreverei no seu coração; e eu serei o seu Deus e eles serão o 

meu povo.”

Construa um compromisso com Cristo, não com os homens.

A nova aliança predita em Jeremias 31:31-34 não seria uma 
aliança nacional, mas uma feita com indivíduos espirituais de 
cada nação, cujos corações tinham sido ganhos para o Senhor, 
um povo penitente passando por uma experiência de 
conversão tão drástica que seria chamada um novo 
nascimento e ele seria uma nova criação. O Espírito do próprio 
DEUS habitaria nos seus corações por intermédio da lei que 
DEUS escreveria sobre seus corações. O Senhor realizaria tal 
efeito, não por alguma experiência irracional, "melhor sentida 
do que falada"; mas, as pessoas eram "ensinadas por Deus", o 
mesmo método que Jesus estava usando quando ele explicava 
isso. Assim, a lei não seria simplesmente gravada em pedras; 
estaria nos corações do povo que amava Deus e obedecia a lei 
pela reverência e devoção real que está em seus corações.

Cometemos um grave erro quando abandonamos os métodos 
de Jeremias por aqueles de Josias. O que Deus quer cumprido 
pelo povo não pode ser cumprido através de táticas de coerção 
ou pressão, isto é, pressões duras a cumprir cotas, embaraço, 
operações policiais utilizando-se de informações secretas para 
manter o povo na linha; "parceiros de oração" que se tornam 
mais parecidos com cães de guarda para impor a 
conformidade; qualquer coisa que ponha o livre arbítrio fora de 
serviço. O trabalho de Deus somente pode ser feito através do 
ensinamento, persuasão, e mudança dos corações do povo. 

Nós, que nos dedicamos ao trabalho do evangelho, precisamos 
ler as cartas de Paulo sobre o ministério do evangelho 
(especialmente 2 Coríntios) até que seus métodos se tornem 
inteiramente nossos. Ele tinha renunciado qualquer vestígio 
dos métodos de manipulação dos falsos mestres e adotado o 
único método pelo qual o trabalho de Deus poderia ser feito: 
“... nos recomendando à consciência de todo homem, na 
presença de Deus, pela manifestação da verdade" (2 Coríntios 
4:2). Quando ele ensinou os coríntios sobre o dar, ele não falou 
"na forma de mandamento", pois o que Deus queria realizar 
não poderia ser feito desse modo, mas usou de um exemplo 
persuasivo para trazer os coríntios a uma demonstração do 
amor deles (2 Coríntios 8:8). Ele tinha confiança em que podia 
lidar com eles desse modo, pois tinham aprendido a dar ao pé 
da cruz (2 Coríntios 8:9). E, assim, quando hoje nossos irmãos 
não quiserem dar ou, de outro modo, responder, não temos 
que tentar imaginar um modo de forçá-los a obedecer. 
Devemos sentá-los ao pé da cruz e deixar o sacrifício de nosso 
Salvador fundir os corações duros. 

MULHERES DE CORAÇÃO ABERTO
Rosângela Botelho

FIM!

02.Mai : Pr. Harry Tenório

02.Mai : Isaac Alexandre

05.Mai : Juliene Pereira

ANIVERSARIANTES 
DA SEMANA

VIGÍLIA

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)

VIGÍLIA  |  29.ABR  |  18H  |  NA GÊNESIS

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.

VOCÊ NO INFORMATIVO

Você deseja participar da construção de nosso 
informativo? Então mande testemunhos, 
matérias e sugestões para que possamos 
melhorá-lo ainda mais. Caso queira participar 
mande suas notícias para o e-mail: 

secretaria@ibgenesis.com.br

GRUPOS PEQUENOS

"Todos os dias, continuavam a reunir-se no 
pátio do templo. Partiam o pão em suas 
casas, e juntos participavam das refeições, 
com alegria e sinceridade de coração, 
louvando a Deus e tendo a simpatia de todo 
o povo” (Atos 2.46).

Ao olharmos para a igreja do Novo 
Testamento veremos que as reuniões nas 
casas eram essenciais para o cumprimento 
da sua missão. O grupo pequeno não é uma 
invenção moderna, mas uma adaptação de 

algo que esteve presente desde o inicio da igreja cristã. Estas 
reuniões não eram somente encontros de comunhão, mas 
também, uma estratégia eficiente para a pregação do 
evangelho, edificação e pastoreio mútuo. É exatamente isto 
que pretendemos com grupos pequenos: retomar alguns 
princípios básicos da vida cristã e fortalecer ainda mais o 
espírito de comunidade.

Transformando vidas através do amor

MARCOS GÓES NA GÊNESIS

Na quinta-feira, 12 de maio, às 19h30, o 
cantor Marcos Góes estará na Igreja 
Batista Gênesis.

Venha adorar a Deus conosco nesse dia 
especial e conhecer ou relembrar os 
louvores que já impactaram a vida de 
muitas pessoas!

Marcos Góes | 12.Mai | 19h30 | na Gênesis

Seminário de

Mulheres

07 de Maio    |   às 15h   |   na Gênesis   |   Inscrição: R$ 10

”Porei a minha lei no íntimo deles(as) 
e a escreverei nos seus corações. 
Serei o Deus deles(as), e eles(as) serão 
o meu povo”.  Jeremias 31:33b.

DIA DOS NAMORADOS

O Ministério de Casais Vida Melhor, convida os eternos 
apaixonados para uma noite romântica e com grandes 
emoções que acontecerá dia 11 de junho na Gênesis onde será 
comemorado o dia dos namorados. 
Os ingressos já estão à venda por R$ 35,00 (casal) com o casal 
Jarbas e Marcielle.


