
Atividades Semanais

Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica
17:00 - Intercessão
17:30 - Adoração Alternativa
18:00 - Culto da Família

Segunda
19:30 - Futebol Masculino-Membros
20:00 - Ensaio do Coral

Terça
19:00 - Futebol Masculino
19:00 - Curso de Teologia

Quarta
19:00 - Intercessão
20:00 - Culto de Cura e Libertação

Quinta
19:00 - Futebol Masculino

Sexta
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)

15:30 - Ensaio do Min. de Dança
17:00 - Ensaio dos Adolescentes
19:00 - Voleibol

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. Jessé Pimentel
pastorjesse@ibgenesis.com.br

82-8873.2541/9604.9132

Pr. Plínio Silva
82-9984.6579

pastorplinio@ibgenesis.com.br

Pr. Guilherme Cerqueira
82-9973.1510 

pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Presb. Luiz Carlos
82-9331.7052

lulaelu@gmail.com

Presb. Dilson Braga
82-9957.2311/8851.5525

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

Maceió, 24 de março de 2013 - Nº270

Ano V

informativo semanal

"Eis o princípio da 
sabedoria: adquire 

a sabedoria. 
Adquire a 

inteligência em 
troca de tudo o 
que possuis." 

Provérbios 4:7

Meditação

Quando olhamos 
atentamente para 
a vida de Jesus 

notamos a ênfase 
de seu ministério 

que foi e é o 
ensino. A 

pedagogia cristã 
nos transformará 

em sábios 
cidadãos terrenos 
e celestiais para 
toda a boa obra. 

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

Contatos
 (82)3342.2881

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

06 ABRIL

Agende Gabinete

(82) 3342.2881

(82) 8112.5692

14 ABRIL

GOL
Encontro de Líderes de GP

19 a 21 ABRIL

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

Visitantes

DOM (N)
31/03

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: ROSÂNGELA BARBOSA (8728-2848)

8º ECC
Encontro de Casais com Cristo

DOM (M)
31/03

-

-

ULISSES

-

-

-

-

-

PB. DILSON

ELIANE

MARCELO

HÉLIO/DANIELLA/NIREIDE

OSMARI/CÉLIA

ULISSES

ANTÔNIO PEREIRA/ANTONIEL

-

CULTO COM PR. ARLINDO BARRETO (BOZO)
às 18h na Gênesis

QUA
27/03

Estamos construindo um sonho que 
nasceu no coração de Deus.

Veja como contribuir na página 06.

ROSÂNGELA BOT.

LANA

NALDA

ROSÁRIA

VAL

-

-

-



PALHAÇO BOZO NA GÊNESIS

Em abril, no dia 14, estaremos recebendo 
o Rev. Arlindo Barreto (o palalhço Bozo 
original) na Gênesis, às 18h. Ele estará se 
apresentando e dando seu testemunho de 
vida. Se programe e chame seus amigos e 
familiares para testemunhar do que Deus 
tem feito na vida dele. Em breve traremos 
mais informações sobre a programação.

PRÓXIMO DE DEUS, DISTANTE DE DEUS
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

24.Mar : Janyne Vitória Caldas Cardoso

24.Mar : Márcia Araújo Gomes

25.Mar : Gabriella Keren Silva Lima

26.Mar : Carina Gomes Tenório

27.Mar : Wilson Dantas Pereira Júnior

27.Mar : Cláudia Fernanda Justino Monteiro

28.Mar : Ingrid Kellmanns de A. Dantas

29.Mar : Eguinard de Carvalho Portela Neto

29.Mar : Edilene Maria Marques da Silva

30.Mar : Marlon Araújo Gomes

30.Mar : Clemilda Maria dos Santos

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

 8823-8005

 8852-5331

 9980-8222

 8801-5235

 8816-5714

 8801-5735

 -

 8801-6164

 8854-7688

 8833-5129

 9118-0331

“Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham 
para onde ele estava batizando, disse-lhes: Raça de 

víboras! Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se 
aproxima?” (Mateus 3.7)

Ao criar o homem, Deus o fez para exercer um relacionamento 
com ele. É só olhar como tudo começou com Adão que irá 
descobrir como havia um relacionamento estável, diário, uma 
hora marcada para um encontro entre os dois. O próprio Deus 
estabeleceu depois desta primeira fase, que os encontros 
agora aconteceriam no tabernáculo. O tabernáculo não foi uma 
invenção humana, o próprio Deus desejou estabelecer um 
encontro coletivo com o seu povo, onde todos com um objetivo 
comum de adorar a Deus estivessem recebendo a visitação do 
Senhor. Ele próprio desenvolveu o projeto, deu medidas aos 
homens de como seria este local de encontro. Um pouco 
depois, Davi apaixonado por Deus observou que morava em 
um bom local, enquanto o local do encontro com Deus não era 
um lugar confortável, bonito e bem estruturado. Ele desejou 
construir um templo, desejo que foi alimentado por Deus e 
realizado pelo seu filho Salomão. 

A religião aos poucos foi sendo instituída na história da 
humanidade, e o local de um encontro regular com Deus 
passou também a servir como um lugar de ministrações, 
estudo da sua palavra, de renovação espiritual, obtenção de 
milagres, uma porta para o céu, se assim podemos 
caracterizar.  E Deus nunca foi contra a ideia de igreja, tanto 
que no velho testamento Ele nos concedeu tipos bíblicos que 
apontavam para ela no novo testamento, sendo um dos mais 
fortes a Arca de Noé. Ela era um local de sobrevivência da 
destruição que afetava o mundo naquela época. O próprio 
Jesus conversando com Pedro, carinhosamente chamou a 
igreja de sua, e fez sobre ela uma promessa fantástica de 
prevalência contra Satanás: Mateus 16. 18 - “E eu lhe digo que 
você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as 
portas do inferno não poderão vencê-la”. 

Por tudo que podemos vivenciar em uma igreja, posso então 
afirmar sem medo de errar, que igreja foi uma das melhores 
ideias de Deus para o homem. O problema não está na igreja, 
mas no espírito de religiosidade que tão lastimavelmente tem 
se espalhado dentro das igrejas. Por religião os homens 
matam e morrem, revelando que não há aí princípio algum 
divino, senão um ardil perigoso de Satanás para macular o 
grande projeto de Deus. Entre outras tragédias que o espírito 
de religiosidade produz, uma das piores dela é o religioso sem 
mudança, sem transformação. É um escândalo que uma 
pessoa esteja dentro de uma igreja e não mude. Estar em uma 
igreja é uma das oportunidades mais fantásticas que existe na 
terra, mas estar nela e não desfrutar do melhor de Deus dentro 
dela, pode ser também uma das maiores oportunidades 
perdidas do homem. Jesus sofreu muito com os religiosos, a 
quem chamou de “raça de víboras”. Eles estavam na igreja, 

eram assíduos nos cultos, mas não entendiam que a igreja é 
uma casa de restauração, de mudança de coração, de novos 
princípios de vida. Quando Jesus perdoava uma adultera, se 
deixava ser tocado por uma pecadora arrependida como 
aconteceu na casa de Simão, ou mesmo quando jantava com 
cobradores de impostos arrependidos, como fez na casa de 
Zaqueu, eles ficaram tão perturbados, a ponto de querer matar 
Jesus. 

Se você congrega em uma igreja, se desenvolve nela um 
cristianismo autêntico, de encontro regulares e transformadores 
com Deus, você está bem. Porém, tenha muito cuidado, igreja 
pode ser um lugar onde as pessoas estão próximas e ao mesmo 
tempo distante de Deus. Quer saber como você está? É simples, 
veja o quanto você tem sido transformado por Deus. Se não há 
transformação, você não passa de um Saduceu, de um Fariseu, 
alguém nocivo à religião, um religioso que espalha veneno como 
uma víbora por onde passa. 

- FIM -

VIII ECC

Em abr i l  (de 19 a 21) 
real izaremos o VIII ECC 
(Encontro de Casais com Cristo) 
da Igreja Batista Gênesis. O ECC 
é um serviço da Igreja em favor da evangelização das 
famílias. Procura construir o Reino de Deus, aqui e agora, a 
partir da família, mostrando pistas para que os casais se 
reencontrem com eles mesmos, com os filhos, com a 
comunidade e, principalmente, com Cristo. Para isto, busca 
compreender o que é "ser Igreja hoje" e de seu compromisso 
com a dignidade da pessoa humana e com a Justiça Social. A 
evangelização do matrimônio e da família é missão de toda a 
Igreja, em que todos devem cooperar segundo as próprias 
condições e vocação. 

Convocamos os amados irmãos a estarem orando por mais 
este grande evento evangelístico de nossa igreja. 

Contamos com todos vocês!

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

Informamos aos amados irmãos que desejam apresentar seus 
filhos que é necessário entrar em contato com o Pb. Bráz ou Pb. 
Dilson para fazer o agendamento e passar as informações para 
a confecção do certificado de apresentação. Aproveitamos para 
lembrar que as apresentações ocorrem sempre no terceiro 
Domingo do mês. Sendo assim, a próxima apresentação será 
no dia 21 de abril de 2013.

Pb. Bráz » 9675.0706
brazmaceio@yahoo.com.br

Pb. Dilson » 8851.5525
dilsondbs@gmail.com

SEJA UM PROFESSOR DO KIDS!

O ministério infantil informa que 
precisa de voluntários e professores 
em caráter de urgência para todas as 
faixas etárias. No Gênesis Kids as 
crianças são ensinadas por pessoas 
que tem amor para dar e chamado 
para transmitir ensinamentos bíblicos 
a estas crianças, pois cremos que elas 
são a igreja do amanhã. Por isso, se você tem chamado ou 
deseja participar deste ministério, entre em contato com a irmã 
Rosângela e saiba o que é preciso para ser um professor.


