
Atividades Semanais

Domingo

08:00 - Consagração

09:00 - Escola Bíblica

17:00 - Intercessão

18:00 - Culto da Família

Segunda

19:30 - Futebol Masculino-Membros

20:00 - Ensaio do Coral

Terça

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

19:30 - Fut. de campo acima de 35 anos

Quarta

19:00 - Intercessão

20:00 - Culto de Cura e Libertação

Quinta

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

Sexta

19:00 - Futebol Feminino

Sábado

14:00 - Ensaio do Min. de Teatro

14:00 - Ensaio do Min. de Louvor

14:00 - Ensaio dos Adolescentes

15:00 - Esportes

15:00 - Ensaio do Min. de Dança

Pastores e Líderes;

Pelos 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
82-99938.0012

pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Jessé Pimentel
82-98877.2550/99990.9030

pastorjesse@ibgenesis.com.br

Pr. Guilherme Cerqueira
82-99973.1510 

pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Pr. Javan Medeiros
82-99934.6906

javanmedeiros@hotmail.com

Presb. Luiz Carlos
82-99331.7052

lulaelu@gmail.com

Presb. Dilson Braga
82-99681.8535/98851.5525

dilsondbs@gmail.com

Presb. Bráz Ferreira
82-99675.0706/99132.7761
brazmaceio@yahoo.com.br

Presb. Gilvan Barbosa
82-98816.2412/99944.7125
gilvanbarbosa.al@gmail.com

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

"Agora, pois, 
SENHOR, que 

espero eu? A minha 
esperança está em 
ti." Salmos 39:7

Meditação

Não há ninguém em 
quem possamos 

esperar com tanta 
certeza de ajuda, 
como no Deus do 
Céu, o Senhor da 
vida. Na verdade, 

Ele é o Único Senhor 
que não muda. 

Mudarão os céus e a 
terra, o mar e tudo 

o que nele há, mas a 
Palavra, o Verbo de 

Deus, jamais 
mudará! Permanece 

igual a Si mesmo 
para sempre, 

portanto, podemos 
confiar na Sua 

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

20 MARÇO

25 e 25 MARÇO
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Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

CULTO DE MISSÕES
na Gênesis, às 18h

CAPACITAÇÃO VOCACIONADOS
Externo (fora) - Org. Min. de Esportes

ESPAÇO BUSINESS

19 MARÇO

MOMENTO VIDA MELHOR
na Gênesis, às 20h

13.Mar : Pedro Paulo

13.Mar : Anderson Soares

15.Mar : Alessandra Maria

16.Mar : Regina Avner

16.Mar : José Bonifácio

18.Mar : Osmari Valverde

18.Mar : Manoel Natalício

 98821-2440)

 99128-3864)

 98853-8032)

 98841-1939)

 99922-9408)

 98801-7655)

 99175-5970)

LUKO PILATES E FISIOTERAPIA

Unidade Santa Amélia: Av. Jorge Barros, s/n.

Galeria Rosa Gouveia. Contato: 98709-8604

Unidade Graciliano Ramos: Av Dr. André Papini 

Góes, 21. Contato: 98850-9154

Se você tem uma empresa e gostaria de divulgá-la 
gratuitamente, o Espaço Business é para você! Envie seu 
l ogo t i po  j un to  com as  i n f o rmações  a c ima  pa ra 
secretaria@ibgenesis.com.br e nós estaremos publicando a 
cada informativo. Aproveite!

CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

Marque-nos em suas fotos e publicações usando a hashtag 
#IBGênesis



pastorharry@ibgenesis.com.br

“Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, 
dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu 

sangue, que é derramado por vós”.
(Lucas 22:20)

O significado da Ceia do Senhor é rico, amplo e complexo. Era o 
último momento íntimo entre Jesus e seus discípulos, seu 
coração estava apertado. Tudo começa com uma revelação 
incrível, de impactar qualquer um. Ele envia os discípulos para 
ir preparar o lugar e avisa: “Vocês vão encontrar um homem 
com um cântaro na cabeça, sigam-no até sua casa. Chegando 
lá pergunte onde está o local que ele cederá para que 
realizemos a nossa ceia”. Da forma que ele disse aconteceu. 
Não é incrível? Quem pode antever fatos senão Deus? Este era 
o clima que precedia a ceia, os discípulos se encheram de 
expectativas. Havia uma fumaça de avivamento no ar.

Estavam presente todo o corpo de discípulos, e ele abre a ceia 
informando que havia desejado muito viver aquele momento, 
comer aquela ceia antes de padecer. É interessante, ele nunca 
havia revelado ansiedade em momento algum como revelou 
naquele dia. Estava perto de voltar para sua pátria, de 
apresentar para ao pai o relatório da sua conquista, mas 
também estava próximo de enfrentar o seu pior momento. 

No meio da ceia dois elementos são escolhidos por ele para 
representar o seu corpo e o seu sangue. O pão e o vinho eram 
de fato os melhores elementos daquela ceia para a 
caracterização. Isto porque o trigo antes de ser transformado 
em pão há havia sido esmagado, triturado, queimado e agora 
partido para ser degustado. Já o vinho simbolizava a alegria 
para os judeus. Eles eram um povo alegre, festeiro, e por isto 
dados ao vinho. Ele sempre estava presente nas suas 
celebrações. Tanto é verdade que há recomendações na bíblia 
contra a moderação no seu uso: (Efésios 5:18) - “E não vos 
embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos 
do Espírito”. 

A notícia mais bombástica, surpreendente e desconcertante 
viria agora: (Lucas 22:21) – “Mas eis que a mão do que me trai 
está comigo à mesa”. Ao anunciar esta tragédia, podemos 
perceber como as potencialidades do mal foi imediatamente 
identificadas em todos eles. Um olha para o outro e diz: Serei 
eu? Isto revela o quanto todos eles se viram potenciais 
candidatos a traição. Ele alerta que a traição já havia sido 
prenunciada, porém ai daquele que fosse o instrumento da 
traição. É fato! O fim foi muito trágico para Judas. Ele avisou 
que iria informar quem era o traidor, o que ele desse o pão 
embebido no vinho.

A cena mais impactante foi a de que em meio a todos estes 
constrangimentos, eles encontraram motivação para disputar 
quem seria o maior entre eles, o dono do espólio de Jesus 

POR DENTRO DA SANTA CEIA

MUDANÇAS NO ESTACIONAMENTO: 
FIQUE ATENTO!

Com o objetivo de otimizar o número de carros no 
estacionamento, a diaconia, em breve, tomará algumas 
medidas importantes:

Æ Os carros em alguns setores do estacionamento precisarão 
ser enfileirados, "trancando" uns aos outros. Sendo assim, 
pedimos para que, assim que terminar o culto, retire seu 
veículo para permitir a saída dos outros veículos. Caso tenha 
reunião ou outro compromisso após o culto, pode procurar 
outra vaga disponível no estacionamento e voltar pra sua 
responsabilidade;

Æ Os carros uti l itários deverão ser estacionados, 
obrigatoriamente, no lado direito do setor 3 do estacionamento 
(em frente à quadra);

Æ Teremos vagas exclusivas para deficientes físicos, mais 
próximas à rampa da entrada do templo;

Æ Não será permitido estacionar na calçada e/ou sobre a guia 
para deficiente visual da igreja. São duas multas, uma é 
infração grave, representa 5 pontos na CNH e pode custar R$ 
127,69 de multa (além da remoção do veículo) e  a outra é 
gravíssima, representa 7 pontos na CNH e pode custar R$ 
191,54 de multa (além da remoção do veículo);

Æ Lembre-se: por questões de segurança das crianças e 
facilidade para manobrar, recomendamos estacionar sempre 
de ré!

Agradecemos a compreensão!

Cristo: (Lucas 22:24) –“E houve também entre eles contenda, 
sobre qual deles parecia ser o maior”. Por fora a Ceia denotava 
um momento íntimo de comunhão entre eles, por dentro o lado 
mais carcomido, podre e imundo do interior do coração dos 
discípulos estava sendo revelado. Por isto a Ceia é um local de 
tratamento, de reflexão, exposição das nossas fragilidades, 
misérias, e local de um genuíno arrependimento. 

- FIM -

SEMINÁRIO DE CRESCIMENTO

Entre os dias 1 e 3 de abril, a pastora e psicóloga Silvia 
Rodrigues, de Recife-PE, estará em nossa igreja ministrando o 
Seminário de crescimento: Sarando as Feridas, e você não 
pode ficar de fora! Todos estão convidados a participar!
 
Os ingressos já estão à venda, no valor de R$ 20,00, e podem 
ser adquiridos com integrantes da União Feminina, ao fim dos 
cultos de quartas-feiras ou domingos. As vagas são limitadas. 
Mais informações com Andrea (99621-7070); Isaura (99925-
4837); Adriely (99351-1020); ou Nalda (98813-7826).

Anote na agenda:

Quando: 1º de abril - 19h30 às 21h | 2 de abril - 15h às 
17h; 19h às 21h | 3 de abril - 9h às 11h;

Quanto: R$ 20,00;

Onde: Igreja Batista Gênesis.

HOT DOG PERTURBADO

Quando acaba o culto sempre é hora do lanche! Então fique 
atento, HOJE, ao final do culto teremos o delicioso Hot dog 
Perturbado. Com apenas R$ 5 você faz seu lanche, participa do 
momento de comunhão e contribui para a realização da 
Conferência Perturbadores.

FAMÍLIA: PROJETO DE DEUS OU 
FALIDO?

O Ministério Vida Melhor e o GP Despertar convidam os noivos e 
casados para um encontro especial no sábado, 19 de março, às 
19h30, com o tema “Família: projeto de Deus ou falido?”. As 
mulheres devem trazer um pratinho de salgados ou doces e os 
homens devem trazer refrigerante ou suco. Convide casais 
amigos e torne esse momento de aprendizado e comunhão 
ainda melhor!

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo do 
mês. A próxima será no dia 20 de março. Para isto você deve 
mandar  um e-ma i l  a té  o  d ia  16  de  março  para 
secretaria@ibgenesis.com.br contendo: 
      ► Nome do pai e da mãe completos, 
      ► Nome da criança completo;
      ► Data de nascimento;
      ► Uma foto anexado ao e-mail. 
Importante: a apresentação só será possível mediante o envio 
das informações solicitadas.


