
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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informativo semanal

"Quanto melhor é 
adquirir a sabedoria 

do que o ouro! E 
mais excelente, 

adquirir a prudência 
do que a prata!" 

Provérbios 16:16

Meditação

Quais são as 
maiores riquezas 
nesta vida? Com 
certeza não são 
ouro e prata. 

Sabedoria tem 
valor infinitamente 
maior, que por sua 

vez nos ajuda a 
compreender o que 
é valioso, o que é 

verdadeiro, o que é 
digno do nosso 

coração, e o que 
não é. Ser 

prudente é ser 
cauteloso nas 

escolhas e escolher 
aquilo que 

realmente tem 
valor.

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

08 MARÇO

Informações pág. 04

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

14 ABRIL

Culto de Santa Ceia e Páscoa
culto especial em comemoração à Páscoa

14 ABRIL

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estacionamento

Visitantes

QUI
05/04/12

DOM (N)
08/04/12

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: ULISSES (9658-3300)

ROS. BARBOSA

NALDA

BONIFÁCIO

HÉLIO

DANIELLA

-

-

-

Culto Jovem
culto especial de jovens e adolescentes

DOM (M)
08/04/12

-

-

ROSÁRIA

-

-

-

-

PR. JESSÉ

FABIANA

ANTONIEL

ANTÔNIO LIMA/CÉLIA

C. ANDRÉ/ANGÉLICA/ANDRÉ ELI

ALUÍSIO

FABIANO/MARCUS WILLAMS

-

Kids Games
atividades evangelísticas e recreativas

Qual o sentido da vida?

Você não está vivo por acaso. Muito antes de 
o universo ter sido criado, Deus já tinha um 
plano para você. E os propósitos que ele tem 
para sua vida vão muito além dos poucos 
anos que passamos neste mundo. Você foi 
criado para viver eternamente.

Este livro o ajudará a entender o maravilhoso 
plano de Deus para sua vida, tanto para hoje 
quanto para a eternidade. Uma vida com 
propósitos é um manual para viver no século 
21 um estilo de vida fundamentado nos propósitos eternos de 
Deus, e não em valores culturais. Usando mais de 1.200 
citações bíblicas, Rick Warren oferece sabedoria inspirada na 
essência do que realmente significa viver.

“Tenha certeza de que você não está perdendo o bonde da vida 
– leia este livro! Uma vida com propósitos é uma manual para 
obter vida plena.” Billy Graham

DICA DA SEMANA
LIVRO: UMA VIDA COM PROPÓSITOS - RICK WARREN



VOCÊ TEM O DIREITO E A 
RESPONSABILIDADE DE INTERPRETAR 
PESSOALMENTE A PALAVRA DE DEUS
Pr. Guilherme Guia (pastorguilherme@ibgenesis.com.br)

“Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a 
vida eterna; e são elas que dão testemunho de mim” 

(Jo 5.39)

Neste texto encontramos Jesus exortando os judeus a 
estudarem e interpretarem as Escrituras. Num dado período 
da história do Cristianismo foi proibido que os homens 
interpretassem a Palavra de Deus pessoalmente. Quando 
ocorreu a Reforma Protestante, uma de suas marcas foi a 
possibilidade que todos tinham de estudar e interpretar a 
Bíblia.

A nossa obrigação de interpretarmos a Palavra de Deus vem do 
fato de todos nós sermos sacerdotes do Altíssimo: “e nos fez 
reino, sacerdotes para Deus, seu Pai, a ele seja glória e 
domínio pelos séculos dos séculos. Amém” (Ap 1.6). 
Este texto está se referindo a todos os membros do Corpo de 
Cristo e não apenas sobres os pastores e líderes. Aliás, Jesus 
afirmou que “estar na Palavra” é a principal marca de um 
discípulo: “Se vós permanecerdes na minha Palavra, 
verdadeiramente sois meus discípulos” (Jo 8.31). Paulo 
também exorta: “A Palavra de Cristo habite em vós 
ricamente; ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros 
em toda a sabedoria...” (Cl 3.16a), e ainda “Procura 
apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro 
(...) que maneja bem a palavra da verdade” (2 Tm 2.15).

Devemos buscar o equilíbrio entre o que devemos aprender 
com nossos líderes e o que devemos aprender por nós mesmos 
na Palavra. É muito bom termos alguém capacitado para nos 
alimentar espiritualmente, mas não devemos nos esquecer de 
que não podemos passar toda a nossa vida 'comendo na 
boquinha'. Crescer espiritualmente, assim como crescer 
fisicamente, passa pela fase de aprender a comer com 'as 
próprias mãos', neste caso começar a estudar a Bíblia sozinho. 
Mesmo quando escutamos uma pregação de alguém muito 
capacitado, devemos analisar se aquilo que está sendo 
ensinado é verdade ou não. E isso não é rebelião contra a 
liderança da Igreja e nem afronta ao pregador, isso é nossa 
obrigação e um sinal de nobreza: leia At 17.11.

Deus deseja ser conhecido na intimidade por cada um de nós. 
Qual pai não deseja desfrutar de momentos com seu filho onde 
ele possa passar a sua experiência de vida para que seu filho 
não erre na vida? Qual filho prudente não deseja aprender com 
seu pai? Qual filho amoroso não deseja desfrutar de comunhão 
com seu pai?Deus quer falar com você através da Sua Palavra. 
Não desperdice esse diálogo. Leia e interprete a Bíblia. Escute 
a voz do Seu Pai através da Palavra que Ele pronunciou.

01.Abr : Katiane de Oliveira Silva

04.Abr : Marcus Ricardson Vieira Silva

05.Abr : Marcielle de Medeiros P. Lopes

06.Abr : Deiwd da Silva Teles

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

FIM!

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

 9947-0261

) 8844-2553

) 

) 9942-3309

)

INFORMATIVO

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

ATIVIDADES ESPORTIVAS

Todos os sábados, na quadra de nossa igreja, das 
15h às 17h temos o nosso Futebol Master para 
pessoas acima de 30 anos. Venha participar e 
mostre para os mais novos que você tem muito 
folego ainda!

Também retomamos as 
atividades do vôlei (para todas as idades e 
sexos). Acontecerá todos os sábados das 
17h às 19h na quadra de nossa igreja. 
Venha e traga a sua família para participar 
dessa comunhão sadia.

Ministério de Esportes

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.

*ANIQUILAR - reduzir a nada, destruir inteiramente; [sentido 
figurado] abater, humilhar.

*ROBÓTICA - Conjunto dos estudos e das técnicas tendentes a 
conceber sistemas capazes de substituírem o homem nas suas 
funções motoras, sensoriais e 
intelectuais.

*DEPURADO - Remover impurezas, 
sujidade ou imperfeições; tornar(-se) 
puro. [sentido figurado] tornar(-se) 
melhor em alguma coisa.

GRUPOS PEQUENOS

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.


