
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, 01 de maio de 2016 - Nº418

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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Versículo da 
Semana

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

14 MAIO

22 MAIO

Mais informações na página 3

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

MEGA GERAÇÕES JOVENS
na Gênesis, às 19h

CULTO DE MISSÕES
na Gênesis, às 18h

ESPAÇO BUSINESS

08 MAIO

CULTO DE SANTA CEIA
na Gênesis, às 18h

01.Mai : José Paulo

04.Mai : Rayr Santos

05.Mai : Maria Cícera

05.Mai : Juliene Pereira

06.Mai : Maria Simone

07.Mai : Esther Gudas

 -)

 98819-0562)

 98707-0102)

 98881-4982)

 98800-8891)

 99983-0266)

CONTROLLE DEDETIZADORA
Dedetização em geral, lipeza de caixa d’água

Endereço: Rua Ernani Marinho, Qd. B, Nº 5

1º andar - Clima Bom - Maceió/AL

Fones: 3353-5250/98713-1033/99946-9714

www.controllededetizadora.com.br

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

“Pilatos perguntou a ele: Você é o Rei dos Judeus?” - 
(Marcos 15:2).

Eles buscavam juridicamente uma acusação consistente para a 
inconsistência do seu julgamento injusto. A pergunta é 
capciosa porque sabia muito bem Pilatos que a afirmação 
positiva de Jesus redundaria em uma afronta ao Império 
Romano. Inteligente Jesus diz: “Você é quem está dizendo”, 
sem contra argumentar a acusação feita. 

O tribunal formado por Sacerdotes e principais da sinagoga os 
acusaram de muitos crimes, e Pilatos lhe perguntou: “Por que 
você não se defende das acusações feitas? Veja quantas 
acusações há contra sua pessoa!” O silêncio foi a resposta dada 
agora por Jesus, o que causou muito espanto a Pilatos. Ele 
sabia que qualquer um usaria dos recursos possíveis para se 
defender, afinal a consequência do silêncio seria a condenação 
sumária.

Pilatos agora vai usar um recurso comum ao seu governo na 
Judéia, soltar um preso judeu cada ano no período da Páscoa. 
Um dos presos era Barrabás, condenado juntamente com 
outros pelo crime de assassinato. Foi então que a multidão 
entra em cena para pedir que soltasse Barrabás. “Que tal lhes 
dar para ser solto o Rei dos Judeus, propôs o governador. É ele 
que vocês querem que solte?” Propõe Pilatos, porque a esta 
altura ele já havia percebido que aquilo era uma trama apoiada 
pelos Sacerdotes e líderes da sinagoga, porque invejavam a 
popularidade de Jesus. “Por que se eu soltar Barrabás, que 
farei a este homem que vocês chamam de Rei?” Insiste um 
pouco mais o Governador da Judéia. A multidão ensandecida 
gritava: “Crucifica-o, crucifica-o!” Estava lavrada a sentença 
injusta, ele foi condenado por um júri popular. 

Pilatos ainda chegou a argumentar: “Mas por que? Ele nada 
fez!” Eles rosnavam ainda mais alto: “Crucifica-o!” Pilatos 
como todo político, ansioso por agradar o povo, ordenou que o 
chicoteassem para ser crucificado. E assim cumpriu-se a 
profecia metafórica do profeta Isaías 53:7: -  “Ele foi oprimido 
e afligido, mas não abriu a sua boca; como um cordeiro foi 
levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus 
tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca.” É 
impressionante a precisão profética de Deus. Tudo que fala se 
cumpre na íntegra, sem se tirar um til ou uma vírgula. 

O que mais me consterna diante de tudo isto é saber que ainda 
existem pessoas que não creem em Jesus. Nem a sua 
ressurreição produziu convicção no coração dos mais incautos. 
Resignado por saber que aquele era o plano perfeito de Deus, 
deixou-se ser levado. Ele cumpriu o plano divino. Como disse 
Paulo na sua carta aos Filipenses 2:8: - “E, achado na forma de 
homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à 
morte, e morte de cruz.” Este foi o preço que ele pagou em sua 

A RAZÃO DO MEU AMOR POR JESUS

AUDIÇÕES - FACES 2016

Já pensou em fazer parte do ministério de teatro? Então, essa é 
a sua oportunidade! Estão abertas para inscrições para novos 
participantes. Os interessados devem realizar sua inscrição 
através de um formulário online que estará disponível no site da 
igreja ou através de fichas de cadastro que serão distribuídas 
hoje, dia 01 de maio. As inscrições custam R$ 5,00 e podem ser 
realizadas entre os dias 27 de abril e 05 de maio. Os atuais 
integrantes do ministério também devem ser inscrever. A 
audição será realizada dia 07 de maio às 16h30.

total obediência, se tornou o cordeiro substituto, ofereceu seu 
próprio corpo para um sacrifício perfeito. Aquele era o nosso 
lugar. Isaías 53:5 descreve a cena assim: -  “Mas ele foi ferido 
por causa das nossas transgressões, e moído por causa das 
nossas iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre 
ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.” O seu castigo nos 
trouxe a paz, na sua dor fomos sarados. O aviso final de Paulo 
nos faz valorizar a cena: (I Corintios 7:23) -  “Fostes comprados 
por bom preço; não vos façais servos dos homens.” Agora 
estamos livres, fruto do sacrifício produzido pelo seu amor. 
Ninguém pode pagar maior preço para ter-nos novamente, 
fomos comprados a preço de sangue, sangue do justo filho de 
Deus. 

- FIM -

IBGÊNESIS PRAIA

É com muita felicidade que estamos celebrando 1 mês e meio 
da nossa congregação situada na praia! Durante esse pouco 
tempo pudemos ver o agir de Deus: falando conosco, salvando 
e renovando pessoas das mais diferentes regiões. O número de 
turistas que frequentam a nossa reunião é muito grande. 
Ficamos impressionados quando ouvimos falar de pessoas que 
entraram no auditório porque passavam pela calçada do hotel e 
foram envolvidos pelos louvores. Todos esse sinais e 
maravilhas nos mostram que realmente foi um propósito de 
Deus alargar o evangelho de nossa igreja até a praia. 

Participe deste projeto! Convide pessoas que não conhecem o 
evangelho de Cristo para nos visitar. A nossa igreja fica no 
Auditório Piano, dentro do Hotel Enseada, no começo da 
Pajuçara, todas as quintas, das 20h às 21h45.

VOLUNTÁRIOS PARA O RETIRO 
ESPORTIVO

Se você deseja servir a Deus de todo o seu coração e com todas 
as suas forças, uma ótima oportunidade é o Retiro Esportivo. 
Precisamos de voluntários em várias áreas e temos certeza que 
você encontrará uma para melhor servir! Nossa primeira 
reunião será nesta terça-feira, 26 de abril, às 19h30, aqui na 
igreja. Não fique de fora! Mais informações com Eduardo 
Montenegro pelos números (82) 99611-5538/98856-3661.

CHURRASCO

Sentiu falta do nosso churrasquinho? Ele está de volta! No dia 08 
de maio, após o culto, teremos nosso "churras nigth". Os 
ingressos custam R$ 5 e dão direito ao combo: espetinho + 
refrigerante ou suco. Compre já o seu! Ingressos disponíveis 
com os jovens e líderes de GP.

Churras Night - dia 08 de Maio - após o culto

CONFERÊNCIA PERTURBADORES

Com o tema Ação, a Igreja Batista Gênesis promoverá a 
segunda edição da Conferência Perturbadores nos dias 3 e 4 de 
junho. A ênfase desse ano será a ação da igreja e suas formas 
de impactar o mundo. Pensando nisso, a programação vai 
trazer uma mescla do que foi apresentado ano passado e 
algumas novidades: teremos nossos momentos de celebração 
e adoração, meditação na palavra, um tempo com líderes e 
oficinas de crescimento. A conferência será realizada na própria 
igreja, com a participação especial do pr. Eliseu Lima (DF), que 
é presidente da Mocidade Batista Independente (MOBI), além 
da Banda Bravhos e a Cia Faces de Teatro.

A inscrição para o evento custa R$ 10,00 + 1kg de alimento. Os 
ingressos estarão à venda a partir do dia 1º de maio e podem 
ser adquiridos na secretaria da igreja ou no final dos cultos com 
a juventude. O alimento deve ser entregue no primeiro dia da 
conferência; serão aceitos mantimentos não perecíveis, com 
exceção de sal.

Este ano, as inscrições para as oficinas serão realizadas 
durante o evento, já o momento com líderes, por ter vagas 
limitadas, terá inscrição on-line através de formulário que 
estará disponível a partir do dia 8 de maio no site da igreja. As 
camisetas, do tamanho PP ao XG, nas cores branca e preta, 
custarão R$ 35,00 e estarão à venda para quem quiser vir 
caracterizado com a identidade do evento.

Esperamos por dias marcantes, edificantes e perturbadores! 
Esperamos você!


