
Se você tem habilidade para escrever, editar vídeos e texto, 
fotografar, filmar ou diagramar e quer usar esse talento para 
Deus, o que está esperando para fazer parte do Ministério de 
Comunicação? Aqui é o seu lugar! Mais informações com 
Rose (8832-7163) ou através do e-mail:

comunicacao@ibgenesis.com.br

"Pois foi Deus quem nos fez 
o que somos agora; em nossa 
união com Cristo Jesus, Ele 
nos criou para que fizéssemos 
as boas obras que Ele já 
havia preparado para nós" 
Ef. 2.10

Ministério de Comunicação

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)

Quinta
18:30 - Intercessão
20:00 - Culto da Santificação

Sexta
14:00 - Intercessão
19:00 - Futebol Feminino

Sábado
14:00 - Ensaio do Min. de Teatro
14:30 - Ensaio do Min. de Louvor
16:00 - Futebol Masculino
17:00 - Ensaio do Min. de Coral
17:00 - Ensaio dos Adolescentes

11:00 - Ensaio do Min. de Dança

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;

Ministério de Comunicação.

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

Presb. Dilson Braga
82-9957.2311

dilsondbs@gmail.com

Presb. Bráz Ferreira
82-9675.0706/9132.7761
brazmaceio@yahoo.com.br

Banco do Brasil:  
Agência: 3393-6
C/C: 26595-0
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Ano V

informativo semanal

"Porque o reino de 
Deus não é 
comida nem 
bebida, mas 

justiça, e paz, e 
alegria no Espírito 

Santo." 
Romanos 14:17

Meditação

Aqui o apóstolo 
Paulo traz um 
ensinamento 

acerca do reino de 
Deus, que na 

verdade é uma 
lembrança para 

todos nós 
depositarmos 

nossas principais 
expectativas não 
somente nesta 

vida, mas no reino 
de Deus, onde a 

justiça, a paz, e a 
alegria duram 
eternamente.

Av. Durval de Góes Monteiro, 1500
Tabuleiro - CEP: 57080-000 - Maceió/AL

Contatos
 (82)3342.2881 / 3032.3019

www.ibgenesis.com.br
E-mail: secretaria@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

Versículo da 
Semana

AJUDE A GÊNESIS COM OFERTAS E CONTRIBUIÇÕES

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

OBS: Para mais informações acesse 
www.ibgenesis.com.br/agenda

02 MARÇO

Informações pág. 03

Agende Gabinete
(82) 3342.2881
(82) 3032.3019
(82) 8112.5692

03 MARÇO

Culto de abertura do curso
de Ministro de Louvor organizado pelo Equipart

03 MARÇO

GOL
Encontro de líderes de GP

DICA DA SEMANA
MINISTÉRIO DE COMUNICAÇÃO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estacionamento

Visitantes

QUI
01/03/12

DOM (M)
04/03/12

DOM (N)
04/03/12

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: JARBAS (9306-0109)

GILVAN

OSMARI

ANT. ANDRADE

ALUÍSIO

MARIA JOSÉ

-

-

-

-

Culto Jovem
organizada pela Diaconia

-

-

ELENI

-

-

-

-

-

DC. ISAAC

CÉLIA

BONIFÁCIO

ELIANE / GELZA

M. BENTO / JANE / ANDRÉ ELI

ANTÔNIO LIMA

VINÍCIUS / ULISSES

-



MULHERES DE ESTREITA LIGAÇÃO
COM DEUS

União Feminina (CIBI)

FIM!

Para realizar seus propósitos, DEUS usaria TODOS os 
crentes. Como o Novo Israel, “não há homem nem 
mulher porque todos vós sois um em Cristo Jesus” 
(Gálatas 3.28) e como beneficiários da salvação (Atos 
2.21), ambos (homens e mulheres) eram identificados 
como aqueles sobre os quais o Senhor derramaria do 
Seu Espírito.

Sara – de Abraão – teve o privilégio de ser chamada 
princesa, (a primeira, a mais excelente), assumindo o 
lugar de Eva, para gerar até hoje princesas de Deus 
(1Pe 3.6; Cn 11.29; 17.15).

Rebeca – de Isaque – ela é exemplo hoje para as 
princesas, que querem aprender com ela a ser 
prendadas, virtuosas, buscando força em Deus para 
ganhar seu Isaque (Gn 24.10,19).

Sifrá e Puá – parteiras que defenderam os recém-
nascidos de serem mortos por Faraó (Êx 1.15-17).

Raabe – a meretriz que redimida por confiar em Deus a 
livraria com toda sua casa (Js 2.12-15).

Ester – sobrinha de Mardoqueu – através de seu jejum 
e o de suas servas houve livramento de Israel. Hoje o 
jejum das servas de Deus, como fez Ester, tem nos dado 
grandes livramentos (Et 4.16).

Rute – foi fiel à sogra Noemi, pois deliberou ajuda-la 
por ser anciã e não voltou ao conforto de sua nação após 
viuvar, mas quis ficar com o povo de Israel se 
convertendo apesar de estrangeira (Rt 1.4).

Isabel – de Zacarias, mãe de João Batista – por ser 
mulher excelente foi então a escolhida para dar a luz ao 
maior profeta de todos os tempos. Também foi cheia do 
Espírito Santo (Lc 1.41).

Maria – de José, mãe de Jesus – adoradora, virgem 
cândida, agraciada com o aparecimento do anjo do 
Senhor que declara: “descerá sobre ti o Espírito Santo” 
(Lc 1.35). Ela estava com quase 120 pessoas em oração 
esperando o batismo no Espírito Santo (At 1.14,15; 
2.4).

28.Fev : Maria Izabel da Silva

01.Mar : João Euclides Antunes Rey

02.Mar : Maria Isabel M. Feitosa Britto

02.Mar : Cristine Medeiros C. Manso

Todos os domingos

das 17h30 às 17h55
no templo da igreja

.

Organização: Min. de Louvor

CAMISAS
GER. ATITUDE

Chegaram as camisas do 
Geração Atitude. Se você 
ainda não comprou a sua, 
procure o Léo ou Juliana e 

adquira já. Aproveite 
enquanto ainda tem.

COMUNICADO IMPORTANTE

Os líderes e responsáveis que desejarem passar avisos 
em vídeo, slides, áudio ou qualquer formato que 
necessite ser projetado no data show aos domingos à 
noite, que os avisos devem ser passados ao projetista 
da manhã com antecedência, para que o culto da noite 
possa ocorrer em um melhor andamento. Caso não 
seja possível, em último caso, pedimos que seja 
passado até às 17h. Fiquem atentos!

SEMINÁRIO DA UNIÃO FEMININA
BATISTA INDEPENDENTE

Nos dias 09 e 10 de março estará acontecendo o Seminário da 
União Feminina Batista Independente, onde o tema abordado 
será MULHERES CHEIAS DO ESPÍRITO SANTO, com a preletora 
Carmen Cristina. O evento destina-se a todas as mulheres das 
igrejas batistas independentes do nosso estado e será realizado 
na Igreja Batista Gênesis. As inscrições já podem ser feitas com 
a irmã Maria José (Ministério de Intercessão) pelo custo de 
apenas R$ 20,00 por pessoa. Os horários são os seguintes:

Dia 09/03 (sexta-feira): das 19h às 22h
Dia 10/03 (sábado):
  - Manhã: 09h às 12h
  - Tarde: 14h às 17h
  - Noite: 19h às 22h

Para mais informações favor procurar a irmã Maria José.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

CULTO DE ABERTURA

Na próxima sexta-feira (02/03) haverá 
um culto de abertura do Curso de 
Ministro de Louvor aqui na Gênesis, com 
início às 19h e será organizado pelo 
Ministério Equipart. Neste culto de 
abertura do ano letivo de 2012, teremos, 
além da Ministra de Louvor Socorro 
Telles, a presença do Ministério de Louvor 
Êxodus, ministrando o louvor com 
autoridade. 
Temos a plena convicção que será uma 
noite de céu na terra. Convidamos a 
todos os irmãos em Cristo a se fazerem 
presentes apoiando a turma do CML 2012 
que começa seus estudos. Será 01 ano 
de estudos intensos e vida no altar. Em 
tudo, Deus seja louvado!

CURSO DE MINISTRO DE LOUVOR

A partir do mês de MARÇO, cinco 
integrantes do nosso Ministério de Louvor 
estarão participando de um curso de 
Ministro de Louvor. São eles: Marcus, 
Everton, Lisiane, Edclecia e Isabel.  O 
curso será promovido pelo Ministério 
EQUIPARTE. Coloque esses levitas em 
suas orações, que Deus os abençoe.

Ministério de Louvor

TARDE COM O SENHOR

CULTO DE CURA 

E LIBERTAÇÃO

todas as quartas-feiras

das 15h às 17h na Gênesis

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 ou 
comunicacao@ibgenesis.com.br. 

WWW.IBGENESIS.COM.BR

O site da nossa igreja está de cara nova. Se você não o visitou 
saiba que lá você pode encontrar notícias, fotos, vídeos, baixar 
os informativos, comentar através do Facebook, ouvir e baixar 
as pregações e ainda ver a agenda completa da nossa igreja. 
Visite e deixe seu comentário!


