
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

Maceió, 27 de março de 2016 - Nº413

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.
Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes
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Banco Itaú:
Agência: 1465-6
C/C: 21041-5
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Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO
Org.: União Feminina IBG

MEGA GERAÇÕES JOVENS
na Gênesis, às 19h

ESPAÇO BUSINESS

24 a 27 MARÇO

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

27.Mar : Cláudia Fernanda

27.Mar : Wilson Dantas

28.Mar : Ingrid Kellmanns

29.Mar : Eguinard de Carvalho

29.Mar : Edilene Maria

30.Mar : Marlon Araújo

30.Mar : Clemilda Maria

31.Mar : Sigrid Menezes

01.Abr : Ailda Pereira

01.Abr : Andressa de Brito

 98801-5735)

 99324-7308)

 -)

 98801-6164)

 98854-7688)

 98833-5129)

 99118-0331)

 99654-7573)

 98831-2875)

 98872-0261)

MAQFIT
Revenda de máquinas e acessórios para ginástica

Endereço: Av. Fernandes Lima, 4538 - Farol

CEP. 57050-000 - Maceió/AL

Fones: (82) 3338-2668 / 99930-3067

E-mail: maqfit.al@gmail.com

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

“E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: 
Assim diz o SENHOR Deus de Israel: Deixa ir o meu 
povo, para que me celebre uma festa no deserto”.

(Êxodo 5:1)

Os termos foram bem estes. Deve ter soado muito estanho aos 
ouvidos de Faraó que alguém estivesse propondo uma 
celebração festiva no deserto. Excentricidades a parte, hoje 
nós temos um panorama claro do que Deus propôs, devemos 
celebrar as nossas conquistas quando elas ainda não passam 
de uma promessa, quando ainda não conseguimos vencer os 
desertos pelos quais atravessamos. Ainda não chegamos no 
céu, mas a proposta é celebrarmos nossa chegada como se já 
estivéssemos lá. 

O que eles deviam celebrar? Uma festa de passagem, de 
mudança de estado, de iniciação de uma nova vida, eles 
estavam deixando de ser escravos e passando a ser livres, 
libertos por uma ação de socorro e rapto divino. Uma obra 
magnífica de resgate: (Êxodo 3:7-8) – “E disse o Senhor: 
Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no 
Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus 
exatores, porque conheci as suas dores. Portanto desci para 
livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, 
a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel”. 
Algo incrível estava para acontecer, Deus estava convocando 
Moisés para ser o condutor do povo hebreu, ele teria que 
provocar a saída e depois conduzir este povo através do 
deserto até a terra prometida. Curioso, lá no Novo Testamento 
iria acontecer algo profundamente semelhante, Jesus iria nos 
libertar da escravidão do pecado e nos conduzir pelos desertos 
da vida rumo a Jerusalém celestial, a vida eterna com Deus. 
Uma é protótipo da outra, prova de que as cenas do Velho 
Testamento servem de anúncio para as cenas que se 
repetiriam no Novo Testamento. Por isto continuamos 
celebrando a Páscoa. Lógico, celebramos por uma razão 
diferente, mas celebramos. Enquanto os hebreus deveriam 
celebrar pela libertação da escravidão egípcia, pela promessa 
de uma terra boa onde iriam viver, nós celebramos porque em 
Cristo estamos livre das consequências do pecado, pela 
promessa de vida eterna com Deus, de uma garantia de 
morada no céu. 

Agora talvez você entenda a razão pela qual Satanás 
descaracterizou a Páscoa na nossa cultura hoje. Desde 
pequena as crianças são pintadas de coelhinho, os ovos se 
multiplicam por toda parte. O consumismo é gigante no 
período. O princípio da mentira está estabelecido porque 
coelhos não nascem de um ovo, um não tem nada a ver com o 
outro. O coelho inclusive é um animal débil, bobo. O diabo usa 
de todas as artimanhas para roubar o foco e a beleza da 
Páscoa. Enquanto as vitrines estão cheias de ovos de chocolate 
e as pessoas se presenteiam, a beleza da celebração da nossa 

CELEBRANDO A PÁSCOA

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 ainda estão à venda, no valor de R$ 20,00, e 
podem ser adquiridos com integrantes da União Feminina no 
final do culto de hoje ou quarta-feira. 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.

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo 
do mês. A próxima será no dia 17 de abril. Para isto você deve 
mandar  um e -ma i l  a t é  o  d i a  13  de  ab r i l  pa ra 
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.

INTERCESSÃO

O Senhor se agrada de que dediquemos um tempo de atenção 
exclusiva a Ele. A oração é condição essencial para a 
solidificação da nossa fé. Venha participar dos momentos de 
intercessão que ocorrem todos os domingos, às 17h e às 
quartas, 19h, na Gênesis. Aguardamos você!

FEIJOADA

Que tal saborear uma maravilhosa feijoada e ainda ter 
comunhão com os irmãos? Tudo isso será possível no domingo, 
4 de abril, após a Escola Bíblica, por apenas R$10,00. Crianças 
menores que 10 anos não pagam. Toda renda será revertida 
para a realização do próximo Encontro de Casais com Cristo. Os 
ingressos estarão à venda a partir da próxima quarta-feira (30 
de março). 

INFORMAÇÃO GERAL 1

A Gestão de Ministérios informa que, em virtude da reforma de 
nossa quadra, TODAS as atividades esportivas estão 
suspensas até que as obras sejam concluídas. Informações 
com o diácono Ulisses. Agradecemos a compreensão.  

CAFÉ REGIONAL

Ainda no próximo domingo, será realizado um café regional, 
logo após o Culto de Missões. Os ingressos custam R$ 10 e 
estão à venda com os irmãos Marcão e Duque. O valor 
arrecadado será destinado à realização do XIV ECC, em abril.

libertação do pecado tem sido completamente ofuscada, 
esquecida. Esta é a semana que celebramos a Páscoa, por um 
minuto pare para agradecer a Deus pelo fez por você. Ele enviou 
seu filho para libertá-lo daquilo que o escravizava, o pecado. Ele 
enviou Jesus para o livrar daquilo que o desqualificava a ser 
chamado de filho de Deus, herdeiro de Jesus, cidadão do céu. 

Hoje é o domingo da Páscoa, dia de celebração da nossa vitória 
sobre o pecado, dia memorável, façamos festa para Deus, ainda 
que estejamos atravessando desertos, vamos celebrar. 

- FIM -

CULTO DE MISSÕES

Próximo domingo, dia 03 de abril, teremos nosso culto de 
missões e vamos descobrir os desafios atuais na tradução da 
Bíblia. E já que o tema é a Bíblia, vamos medir nossos 
conhecimentos sobre ela: participe do nosso quiz eletrônico que 
está disponível no Facebook da igreja.

Culto de missões: A bíblia para todos os povos
03 de abril  //  18 horas  //  na Gênesis

INFORMAÇÃO GERAL 2

Informamos a todos os membros que o acesso à sala de 
SONOPLASTIA, localizada no pavimento superior, NÃO está 
liberada para pessoas não autorizadas, a fim de evitar possíveis 
transtornos. Pedimos aos pais que também fiquem atentos a 
esta novidade e orientem seus filhos. Contamos com a 
colaboração dos irmãos e agradecemos a compreensão.


