
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) 8112.5692

Banco do Brasil:  
Agência: 3393-6
C/C: 26595-0
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informativo semanal

"No Senhor, 
todavia, nem a 

mulher é indepen-
dente do homem, 
nem o homem, 

independente da 
mulher." 

1 Co 11:11

Meditação

A mulher não foi 
feita da cabeça 
para superar ao 
homem, nem de 

seus pés, para ser 
pisoteada por ele, 
mas de sua costela 
para ser igual a ele, 
sob seu braço para 

ser protegida, e 
próxima ao seu 
coração para ser 
amada. Marido e 
mulher devem 

estar unidos, social, 
emocional e 

espiritualmente, 
assim como a 

Trindade, embora 
sejam três pessoas, 
é uma. Esta é uma 
forma de marido e 
mulher refletirem a 
"imagem de Deus".

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

12/05/11

MARCELO

CÉLIA

ANT. ANDRADE

GILVAN/NALDA

-

-

A. LIMA/C. ANDRÉ

-

DOM (M)

15/05/11

-

-

ISABELLI

-

-

-

-

-

DOM (N)

15/05/11

DILSON

LANA

MÁRCIO

RANILDO/ESTELA

LUIZ/JESSÉ

JARBAS

ISAAC/MARCOS BENTO

GP GUILHERME E RONALDO

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: CARLOS ANDRÉ (8821-1004)

VOCÊ SABIA???

Versículo da 
Semana

Mai 21 Mai 27 Mai

28 Mai 29 Mai 03 Jun

Culto de
Missões

AJUDE A GÊNESIS COM OFERTAS E CONTRIBUIÇÕES

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

1 Crônicas 29:1-4

Você sabia que o rei Davi, 
quando recolheu ofertas de 
Israel para a futura construção 
do Templo de Jerusalém, por seu 
filho Salomão, ofertou de seu 
tesouro particular, somente em 
ouro, TRÊS MIL TALENTOS!

Que um talento pesa cerca de 
trinta e quatro quilos duzentas e 
cinquenta gramas, o que vale 
dizer que o Rei Davi ofertou mais 
de 102 mil kg de ouro, ou 102 
toneladas;

A oferta do Rei equivale, em dólares, a cerca de 500 a 
600 milhões ou, no mínimo, a 1 e meio bilhão de reais!!! 
Só em ouro, fora a prata!!!

Vigília

Seminário
de Diáconos

14
Casamento
Diogo e
Claudene

Início do 1º
Cong. de Louvor
e Adoração

Impacto
Evangelístico



(Romanos 1.4) – “Declarado Filho de Deus em poder, 
segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos 

mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor”.

Moda é um tema que nunca saiu de moda. Todos querem andar na 
moda, não é? Quando alguém fica fora da moda é tido como 
excêntrico ou como maluco. Estima-se que se fatura 43 bilhões de 
dólares com a moda anualmente. O modismo também toma conta 
das igrejas cristãs. Existem igrejas que estão em moda e estas são 
estudadas e seu exemplo de sucesso copiado ao redor do mundo. 
Mas isto é certo? Temo que não, porque Deus tem um plano 
específico para cada igreja, para cada cristão. Não há um modelo de 
sucesso, pois o sucesso cristão reside em andarmos com Deus e 
seguirmos sua vontade para nós.

Hoje queremos pensar em um tema fora de moda, à santificação. O 
texto da nossa reflexão justifica a nossa preocupação. A palavra de 
Deus diz que Jesus, o próprio filho de Deus, revestido de um poder 
sobrenatural, conseguia resultados maravilhosos em seu ministério 
porque era movido pelo Espírito de Santificação. 

Mas o que vem a ser um crente que se santifica? Poderíamos 
arranjar várias definições, mas vamos ficar com a definição da 
própria palavra: (Romanos 6.22) - “Mas agora, libertados do 
pecado, e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para 
santificação, e por fim a vida eterna”. O pecado aprisiona, está 
claro no texto, mas também está claro que já fomos através de 
Cristo libertos da escravidão do pecado. Então está posto que houve 
uma grande mudança dentro de nós, antes éramos escravos do 
pecado mas fomos feitos servos de Deus. Devemos então dar frutos 
que provem que vivemos em santificação.

O que se santifica tem que conhecer a vontade de Deus e executá-la 
em sua vida. Você sabe qual a vontade de Deus para você? Veja o 
que diz novamente a palavra sobre a vontade de Deus para nós: (I 
Tessalonicenses 4.3-4) – “Porque esta é a vontade de Deus, a 
vossa santificação; que vos abstenhais da prostituição; Que 
cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e 
honra”. Está claro que o que Deus deseja do cristão é a completa 
separação de tudo aquilo que nos torna impuros, e aqui o alvo 
principal é nos livrarmos da prostituição. Um espírito de prostituição 
tem trabalhado intensamente nesta geração para destruir famílias, 
roubar do crente a autoridade espiritual que só pode ser conseguida 
através de uma vida pura na presença de Deus. 

A santificação é um tema fora de moda. Todos querem experimentar 
dos prazeres que este mundo oferece, mas ao cristão está posto e 
ordenado que ele não pode ser guiado pelo que faz a maioria. 
Quando o Cristão se santifica, os frutos são visíveis. Ele ora, Deus 
escuta sua oração e o atende. Ele tem um comportamento diferente, 
dá para sentir que a paz de Deus em seu semblante.

Hoje Deus tem uma proposta diferente para nós, um tanto fora de 
moda. Vamos investir horas do nosso dia desenvolvendo a 
santificação? A bíblia diz que sem ela ninguém verá o Senhor (Hb 
12.14), e isto vale muito mais do que todo dinheiro ganho com 
moda. Por que importa ao homem ganhar o mundo inteiro e perder 
sua própria vida?(Mt 16.26).

UM TEMA FORA DE MODA
Pr. Harry Tenório

FIM!

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

09.Mai : Rosângela Pereira

11.Mai : Jaqueline de França

11.Mai : Márcio Lopes

12.Mai : Alexandre Gomes

14.Mai : Laudecina Ferreira

CONGRESSO DE LOUVOR E ADORAÇÃO

Nos dias 21 e 22 de maio estaremos realizando o nosso 1º 
Congresso de Louvor e Adoração em parceria com as demais 
igrejas da nossa convenção (CIBISA). O tema escolhido está em 
João 4.23: “Mas A HORA VEM, E AGORA É, em que os verdadeiros 
adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai 
procura  a tais que assim o adorem.”.
 

Porque estamos realizando o congresso?
Porque queremos viver através do louvor e adoração a Deus, um 
novo tempo de avivamento para as FAMÍLIAS, despertando pessoas 
a se tornarem verdadeiros adoradores, chamando-as a um 
compromisso para impactar gerações. Queremos também 
proporcionar comunhão entre os membros, aperfeiçoar os 
ministérios de artes das igrejas (louvor, coral, dança e teatro), 
capacitar líderes e liderados, resgatar artistas e descobrir novos 
dons e talentos.
 

Quem deve participar?
Todos as famílias que desejam conhecer mais a Deus através do 
louvor e da adoração.
Será muito importante também, a presença dos pastores, líderes, 
ministérios de louvor, dança, teatro e coral.
 

O que teremos?
- OFICINA: técnica vocal, instrumental, vocal, dança, teatro, 
ministração de louvor.
- MESA REDONDA: debates entre pastores, dirigentes de culto, 
lideres, integrantes de louvor, teatro e dança.
- CULTOS: ministrações para toda a igreja com louvor, adoração e 
palavra.
 

Participações:
Renato Marinoni e Andressa Viana (membros do CTMDT), em 
BH. O CTMDT é um dos mais conceituados centros de treinamento de 
ministério de louvor, do mundo. Na oportunidade, o Renato estará 
lançando seu livro “Mergulhando na Adoração”.

“Renato Marinoni tem sido levantado por Deus como uma voz da nova 
geração de adoradores na nação brasileira. É um dos professores do 
CTMDT e também meu substituto nas aulas de liderança de louvor. 

Essa experiência faz dele, sem dúvida alguma, alguém capaz de dividir 
achados e descobertas sobre o tema adoração. Neste livro ele pôde 

registrar com clareza alguns importantes princípios para uma 
verdadeira vida de adoração, pessoal e comunitária. “Mergulhando na 
Adoração” é o título deste livro, e oro para que ele seja uma resposta 
a todos os que anseiam oferecer a Deus uma adoração verdadeira e a 

todos os que foram chamados para servir neste ministério tão 
importante na igreja.” 

Ana Paula Valadão
Líder do Ministério de Louvor Diante do Trono

  

RIFA DO CONGRESSO

Compre hoje a sua rifa e concorra a 2 prêmios:
- 1º Prêmio: 1 colchão de casal ORTOBOM (valor: 
R$1.000,00)
- 2º Prêmio: 1 diária na Pousada Paradise (Coruripe) 
com direito a acompanhante.

Ajude-nos a custear o nosso 1º Congresso de Louvor e 
Adoração. O sorteio será realizado no dia 22 de maio, às 
11h30, na Gênesis.

PASSE NO STAND DO CONGRESSO

Faça hoje mesmo sua inscrição.
-VAGAS LIMITADAS-

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.

MARCOS GÓES NA GÊNESIS

Na próxima quinta-feira, 12 de maio, às 20h, o cantor e pastor 
Marcos Góes estará na Gênesis 
comemorando seus 25 anos de carreira.

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


