
Atividades Semanais

Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica

16:30 - Intercessão
17:30 - 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 - Futebol Masculino

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
15:00 - Futebol Masculino (30 anos)

17:00 - Ensaio do Min. de Coral
17:00 - Ensaio dos Adolescentes
19:00 - Voleibol

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

"Celebrai com 
júbilo ao SENHOR, 
todas as terras." 
Salmos 100:1

Meditação

Louvemos o 
Senhor com 

alegria! Adoremos 
o SENHOR dos 

senhores e Rei dos 
reis hoje. Vamos 

encontrar 
pequenos 

momentos no 
nosso dia, 

aproveitá-los bem, 
e usá-los para dar 

graças e louvar 
nosso Pai no céu. 
Quando somos 
abençoados, 
paremos um 

momento, para 
adorar. Em toda 

coisa boa, digamos 
uma frase de 

adoração ao nosso 
Pai gracioso.

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

24 MARÇO

Informações pág. 04

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

25 MARÇO

GOL
Encontro de Líderes de GP

25 MARÇO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estacionamento

Visitantes

QUI
22/03/12

DOM (M)
25/03/12

DOM (N)
25/03/12

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: OSMARI (8801-7695)

ELENI

FABIANA

ISAAC

HÉLIO

LANA

-

-

-

Culto de Missões
organizado pelo Min. Até Que Todos Ouçam

-

-

LUCIENE

-

-

-

-

-

PR. HARRY

VAL

ELENI

ARLEY / MIRLANE

ELZA / ESTELA / CAYENNE

JORGE VALDO

MARCO BENTO / MARCELO

-

Bate-Papo com líderes
reunião com todos os líderes pela manhã

mapas e artigos. Ambas as versões estão 
disponíveis para diferentes plataformas, 
como Mac, PC, iPhone e iPad.

Nelson Saba, idealizador do projeto e 
Diretor Executivo da empresa que 
desenvolveu o aplicativo, ressalta a 
importância de que a Bíblia esteja 
disponível em programas de computador: “Já são duas 
gerações que nasceram em mundo digital e buscam a mídia 
digital antes de qualquer outra. Sentimos que esse era o 
momento para criar uma Bíblia digital projetada para essa 
geração, que servisse como alternativa ao papel, porque eles 
não usam mais as Bíblias tradicionais”. Nelson ressalta que o 
trabalho não se resumiu a inserir o conteúdo da Bíblia Sagrada 
em um programa de computador: “Nosso objetivo não era 
apenas a digitalização da Bíblia. Criamos um produto com 
diferentes funcionalidades que vão ajudar a tornar a Bíblia 
mais relevante e atraente para essa geração”.

Assista ao vídeo demonstrativo do aplicativo em: 
http://www.youtube.com/watch?v=zB1N9VHv8dg

continuação >>



SAIU NA FOTO

Já estão disponíveis no nosso site as fotos do 
Seminário da União Feminina CIBISA. Se 
você estava lá ou quer ver as fotos e deixar 
seu comentário, basta acessar nosso site: 

www.ibgenesis.com.br.

ONDE HÁ FUMAÇA, HÁ FOGO!
Pb. Dilson Santos (dilsondbs@gmail.com)

Eu estava de serviço um dia desses, quando recebi a 
informação de que na área externa do lugar que trabalho 
estava pegando fogo, fui até o local e verifiquei que realmente 
isso estava acontecendo, então, liguei para 193. Os Bombeiros 
prontamente nos atenderam. Isso era por voltas das 15h.

Quando chegou à noite, recebi uma ligação do meu chefe 
dizendo que foi inspecionar o local onde havia acontecido o 
incêndio e verificou que, ainda, havia muita fumaça no local, e 
que por isso, a equipe de serviço deveria voltar ao local para 
apagar os focos de fogo. Interessante que ao chegar ao local, 
pude perceber que onde eles indicaram, realmente, estava 
com fogo. Debelamos os focos e finalmente ficamos livres de 
um possível incêndio.  

Vejam que o sinal observado pela chefia para identificar um 
possível foco de fogo foi justamente a fumaça, assim como, 
esta serve de sinal para sabermos se há indícios de foco de 
incêndio no ambiente, também sabemos que existem vários 
sinais que nos mostram se algo está errado com uma 
determinada situação. Por exemplo, quando estamos com 
febre, esse é o sinal emitido pelo corpo humano que algo está 
errado com ele, pode ser que este esteja com alguma infecção; 
quando vamos fazer um negócio com alguém e percebemos 
que algo dentro do processo não está bem claro e que este 
oferece muito dinheiro sem fazer esforço, fique atento que 
pode ser o princípio de um incêndio, por isso é de extrema 
importância que consigamos identificar os sinais, que podem 
ser indícios de que algo está errado em relação a uma decisão a 
ser tomada ou a algo que você esteja vivendo, isso pode fazer 
com que você perca o seu relacionamento com DEUS, que é o 
maior incêndio que pode acontecer na vida do homem.

O pecado é a fumaça, que de tempos em tempos, incendeia os 
corações, a fim de afastá-los de DEUS. Quando lemos Gl 5:19-
21, vemos o Apóstolo Paulo listando os sinais (fumaças), que 
proporcionam esse incêndio, os quais são prostituição, 
impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, 
porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, 
invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas 
semelhantes. Temos que ficar atentos com esses sinais, pois 
“Onde há fumaça, há fogo”! Mas, para combater incêndios 
sabemos que a água é um elemento muito importante. Diante 
disso, podemos, então, fazer um trocadilho com as palavras: 
“Onde há ÁGUA,... há caridade, gozo, paz, longanimidade, 
benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Veja o que 
JESUS declara em Jo 7:37 ...Se alguém tem sede, venha a 
mim, e beba. Meu amado, quando a fumaça do pecado estiver 
tentando lançá-lo em meio as chamas da morte eterna, que é o 
afastamento total de DEUS, lembre-se que JESUS que é água 
da vida está pronto para combater este foco com sua 
MARAVILHOSA GRAÇA. 

18.Mar : Manoel Natalíceio da Silva Filho

18.Mar : Osmari Valverde Barbosa Amorim

22.Mar : Jameson Vicente da Silva

24.Mar : Márcia Araújo Gomes

24.Mar : Janyne Vitória Caldas Cardoso

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

DICIONÁRIO GÊNESIS

Você não precisa mais ficar sem entender 
algumas palavras que são ditas nas 
pregações! Agora você não só vai 
conhecer melhor o vocabulário da nossa 
igreja, como também vai poder usar esses 
termos no seu dia a dia.

  * Nevrálgico - relativo à nevralgia; 
[sentido figurado] é a parte mais importante de um ponto 
qualquer.
  * Arguto - inteligente, vivo, esperto.
  * Desfiladeiro - passagem estreita entre montanhas.
  * Desferir - arremessar; lançar; atirar.

Ministério de ComunicaçãoFIM!

COMUNIQUE-SE!

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

 9175-5970

) 8801-7655

) 8878-1917

) 8852-5331

) 8823-8005

)

BOAS NOVAS

Em breve teremos novidade sobre este informativo. Estamos 
reformulando nosso informativo para que ele fique ainda mais 
bonito e interativo e queremos sua participação. Participe e dê 
sua opinião sobre O QUE VOCÊ MUDARIA NO NOSSO 
INFORMATIVO? Entre no site da nossa igreja e deixe sua 
opinião através do CONTATO, ou se preferir, envie um e-mail 
com sua opinião até o dia 15 de abril para:

ou 
comunicacao@ibgenesis.com.br 

secretaria@ibgenesis.com.br

DE OLHO NA CONSTRUÇÃO

Você que acompanhar a obra da 
nossa igreja mais de perto? 
Então acesse nosso site pelo 
endereço ibgenesis.com.br e 
clique na imagem da construção 
para ver as fotos. 

Lá, além de acompanhar o 
andamento da obra você 
também pode deixar seu 
comentário e compartilhar com 
seus amigos através da sua 
conta no Facebook. Aproveite 
para CURTIR nossa página, 
ajudando a divulgá-la nas redes sociais.

DICA DA SEMANA
JORNAL ELEGE APLICATIVO BÍBLICO COMO O MELHOR DO ANO

O aplicativo apresenta a Bíblia com recursos interativos, como 
imagens, comentários, contexto histórico, cronologia dos 
fatos, e tour virtual em projeções 3D de locais sagrados listados 
na Bíblia. A versão completa do aplicativo pode ser comprada 
por 50 dólares, ou o interessado pode baixar uma versão 
gratuita, que possui as traduções King James e NVI, além de

continua na pág. 05 >>

ESTUDE A BÍBLIA

O crescimento na vida cristã não é algo automático. É 
necessário empenho no estudo da Bíblia. Na Escola Bíblica 
Dominical temos a oportunidade de estudar profundamente as 
Escrituras Sagradas. Estude a Bíblia a fundo conosco na Escola 
Bíblica Dominical e desfrute das maravilhosas promessas do 
Senhor.

EBD  ::  Domingos às 9h  ::  na Gênesis


