
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;

Restauração das Famílias;

Ministério de Jovens;

Grupos Pequenos;

Gestão de Ministérios;

Aniversário da Gênesis.

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

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

“Pois tive grande 
gozo e consolação 

no teu amor, 
porque por ti, 

irmão, os corações 
dos santos têm 

sido reanimados”.
Filemom 1:7

Meditação

Esta descrição de 
Filemom não seria 

uma ótima 
descrição de você? 

Ser amado, 
consolado e 

encorajado por um 
encorajador é ter 

seu coração 
saciado e sua 

atitude edificada. 
Vamos fazer um 

compromisso para 
ser um 

“encorajador” que 
sacia os corações 
das pessoas ao 

nosso redor esta 
semana.

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”
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PROPÓSITOS DE JEJUM E ORAÇÃO

Filiada a

AGENDA GÊNESIS

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estacionamento

Visitantes

QUI

08/09/11

DOM (M)

11/09/11

DOM (N)

11/09/11

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: DILSON (9957-2311 / 8851-5525)

Versículo da 
Semana

AJUDE A GÊNESIS COM OFERTAS E CONTRIBUIÇÕES

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

DC. ANTÔNIO

ELENI

IZABELLI

ALUÍSIO

MARIA JOSÉ

-

-

-

-

-

-

ELIANE

-

-

-

-

-

PR. PLÍNIO

EDILENE

BONIFÁCIO

BRAZ / NIREIDE

EDUARDO / OSMARI

ALUÍSIO

ISAAC /ANDRÉ (ELI)

GP PAULINHO E DÉA

OBS: Para mais informações sobre nossos 
eventos acesse www.ibgenesis.com.br

17 Set 24 Set 25 Set

Futebol Aniversário
da 10 anos
da Gênesis

Aniversário
da 10 anos
da Gênesis

07 Set 10 Set 11 Set

Culto de
Santa Ceia

DICA DA SEMANA
FILME: JESUS - O FILME

O filme JESUS é um longa-metragem de 2 
horas, baseado no Evangelho segundo 
Lucas e é reconhecido como a mais exata 
representação da vida de Cristo nunca antes 
apresentada num filme.

Sinopse: De quatro em quatro segundos, 
em algum lugar do mundo, pessoas tomam 
a decisão de seguir à Cristo após assistir 
JESUS, O FILME. Talvez você já tenha 
assistido muitos filmes sobre esse tema, 
mas esse é COMPLETAMENTE DIFERENTE de 
todos os demais.

Conhecido como “o grande sucesso das missões cristãs mundiais”, um 
número incontável de especialistas em campanhas evangelísticas 
consideram JESUS, O FILME como a maior ferramenta de todos os 
tempos para o Reino de Deus. Desde 1979, já foi visto literalmente por 
milhões de pessoas por todo o planeta, sendo responsável pela decisão 
pessoal por Cristo de mais de 225 milhões de homens e mulheres.

Idioma: Dublado
Gênero: Épico

Ano de Lançamento:1979
Duração:121 minutos

Culto Geral
da CIBI

Passeio
Diaconal



DIAS DE JOEL
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

FIM!

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

04.Set : Luiz Carlos Pimentel dos Santos

04.Set : Veruska Azevedo Portela

05.Set : Marcos Vinícius A. Figueiredo

05.Set : Iolanda do Nascimento Silva

07.Set : Sulamita Gonçalves Pimentel

07.Set : Renato Silvano da Silva

08.Set : Rosária de Fátima Pino da Silva

08.Set : Leone Pinheiro Soares

09.Set : Leonardo Batista de Freitas

09.Set : Edson José Cardim

10.Set : Daniella de Lima F. Domingos

(Atos 2.17) – “Nos últimos dias, disse Deus, 'Eu derramarei o 
Meu Espírito Santo sobre toda a humanidade; os filhos e as filhas 
de vocês profetizarão, os jovens terão visões, e os velhos terão 

sonhos”.

O profeta há muitos anos havia dito que nos últimos dias o céu iria 
descer até nós. Não há outra definição melhor para o que aconteceu 
em Atos dois. A profecia parecia adormecida e esquecida pelo passar 
dos anos. No entanto, havia um dia para o seu cumprimento, e ele 
chegou. 

Quando Joel recebeu esta revelação não fazia ideia de como seria, 
nem do que tinha que acontecer para que ela se cumprisse. Mas o 
fato é que antes de morrer Jesus anunciou que eram chegados os 
dias de Joel. Dias que o Espírito Santo seria derramando sobre toda 
carne. Para que isto acontecesse Jesus teria que morrer em nosso 
lugar, não apenas isto, mas também que ele venceria a morte por 
nós. A morte era um inimigo invencível, ninguém havia conseguido 
derrota-la. Nem mesmo o grande rei de Israel: Davi. Ele venceu 
muitas batalhas, mas ao final foi vencido, morreu, e o seu corpo foi 
sepultado e está aguardando a ressurreição do grande dia. O corpo 
de Jesus não. Ele morreu e ressuscitou, venceu a morte. Com o seu 
sacrifício, soubemos, não apenas que seríamos levados ao céu, mas 
que também o céu viria até nós. 

Creio que Joel não tinha a revelação completa, senão parte dela. 
Agora sim desfrutamos do cumprimento pleno da promessa. Temos 
uma grande revelação. Não precisamos viver aguardando a nossa 
entrada no céu, somos convidados a desfrutar do céu na terra. A 
presença do Espírito Santo entre nós denuncia isto. Ninguém fica de 
fora. Filhos e filhas profetizarão, jovens terão visões, velhos 
sonharão. É isto que Atos dois nos conta, que podemos desfrutar do 
céu já aqui.

Mas por que muitos não desfrutam do céu aqui? Talvez porque não 
saibam que já estamos vivendo estes dias. Ou quem sabe, porque 
estamos tão envolvidos com estudos, trabalhos, ocupações, que já 
não buscamos viver o que nos foi dado. Por que as igrejas estão 
cheias de crentes vazios? Porque eles não sabem que o céu está 
entre nós.

Ele pôs os nossos inimigos em estado de submissão. Já não somos 
escravos do pecado, podemos viver uma vida livre, plena da 
presença de Deus entre nós. Eles entenderam isto, por isto 
desfrutaram do céu descendo sobre eles. Podemos desfrutar 
também. 

Pedro nos ensinou como podemos desfrutar destes dias. Ele disse 
que (38) cada um deveria abandonar o pecado, logo após cada um 
deveria desfrutar da presença de Deus. E para que ela se manifeste é 
necessário apenas o batismo do arrependimento em Cristo Jesus. 
Quando nos arrependemos da nossa antiga vida de pecados é isto 
acontece, o Espírito Santo é liberado sobre nós. O céu então desceu 
entre nós. Então agora podemos profetizar, podemos ter visões, 
desfrutar de sonhos reveladores. Já não somos cativos de um 
cristianismo histórico, não precisamos ser reféns de uma tradição 
religiosa. Podemos desfrutar de coisas novas, da incrível presença de 
Deus entre nós. São os dias de Joel, eles já chegaram, e eles 
desfrutaram. Desfrute você também! 

(RE)CADASTRO DE MEMBROS

Estamos na última semana do processo de 
cadastramento e recadastramento de 

membros. Estaremos realizando o 
cadastro até o dia 11 de setembro.  
Assim, se você que é membro e ainda 

não fez seu cadastro, pedimos que 
procure um dos diáconos de nossa igreja e 
peça a ficha de inscrição. Contamos com a 
colaboração de todos.

Gestão de Ministérios

CASAMENTO COLETIVO

Estão abertas as inscrições para o Casamento Coletivo 2011, 
que será realizado no dia 03 de Dezembro de 2011 às 
19:30h na Igreja Batista Gênesis. 

Informações e inscrições:
  Jarbas e Marcielle.

10 ANOS DE IBGÊNESIS

Nos dias 24 e 25 de setembro iremos celebrar o 10º 
aniversário da Igreja Batista Gênesis. Serão dois 
dias de muita adoração e gratidão ao Senhor por 
tudo aquilo que nos tem concedido. Convidamos 
você e sua família para compartilhar conosco deste 
momento tão especial para nossa congregação. Na 
ocasião teremos como preletor oficial o pastor 
Dante Gabriel Ferrer. Não fique de fora, convide seus 
amigos e celebre conosco mais um ano de vitória em 
Jesus!

10 ANOS DE IBGÊNESIS

DATA e HORA

24 e 25 de Setembro, 18H

PRELETOR CONVIDADO

Pr. Dante Ferrer

CURSO DE LIBRAS

Ontem, dia 03, iniciamos o curso de libras com o Professor 
Claudevan. Se você tem interesse mas não se inscreveu ainda 
dá tempo. As aulas serão sempre aos sábados, das 15h às 
16h30, aqui na igreja. O curso terá duração de 
aproximadamente 2 meses. Procure as irmãs Daniela (8819-
5441) ou Daysa para obter mais informações. O valor 
investido por mês será de apenas R$ 15,00 reais. 

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.

PASSEIO GERAÇÃO ATITUDE: 
DIVERSÃO E COMUNHÃO

Quando foi a última vez em que você 
foi à praia? Não lembra? Então chegou 
a hora! O Geração Atitude convida 
todos os jovens para participarem de 
um passeio à praia no dia 16 de 
setembro (feriado). O valor por 
pessoa ficou em R$ 15,00 (transporte 
e almoço), quem quiser participar 
procure Leonardo ou Juliana com 
urgência.


