
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)

Quarta

19:00 - Intercessão

20:00 - Culto de Cura e Libertação

Quinta

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

20:00 - Fut. de campo acima de 35 anos

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
82-99190.9880

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

"Responder antes de 
ouvir é estupidez e 

vergonha." 
Provérbios 18:13

Meditação

Salomão conhecia os 
efeitos devastadores de 
palavras inapropriadas. 

As palavras podem 
produzir vida ou morte 

ao nosso redor. 
Ninguém nesta terra 

compreendia melhor o 
poder das palavras do 
que Salomão. Todos 

aqueles que 
encontravam com 
Salomão ouviam 

palavras de consolo, de 
incentivo e de estimulo. 

Era exatamente por 
isso que as pessoas 
vinham de todos os 

lugares para falar com 
ele. E ele nos ensina 

que não devemos 
responder antes de 
ouvir, sem conhecer 
todos os detalhes da 

situação. Filiada a Convenção das Igrejas Batistas Independentes
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Filiada a

Versículo da 
Semana

Banco Itaú:
Agência: 1465
C/C: 21041-507 ABRIL

14 ABRIL

Agende gabinete: 3342-2881 / 99627-0749

CULTO DE ADOLESCENTES
19h, no templo

TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO
14h, sala Mega Culto | Org. Gênesis Kids

ESPAÇO BUSINESS

06 a 08 ABRIL

XVIII Encontro de Casais (ECC)
externo

CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

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

CNPJ: 04.629.869/0001-50

01.Abr : Ailda Pereira

02.Abr : Rafael Lucena

03.Abr : Joelma Cavalcante

04.Abr : Carlos Eduardo

04.Abr : José Newton

04.Abr : Marcus Ricardson

05.Abr : Lis Rodrigues

05.Abr : José Bernito

05.Abr : Anderson Rogério

06.Abr : Yasmin Marinho

07.Abr : Yasmin Venâncio

 98831-2875)

 99327-9013)

 98846-5410)

 99694-0482)

 98888-3003)

 99697-7030)

 99997-9500)

 99900-0797)

 99808-5959)

 -)

 98821-8340)

ROSIMEIRE RIBEIRO - DIARISTA
Limpo e organizo sua casa ou apartamento. 

Tenho referência de confiança. Disponibilidade

de horários nos dias de terça, quarta, quinta e 

aos sábados.

Contato pelo número 98708-8479.

SAPATOS.MCZ – (BOMBOM)
Sapatos 100% de couro legítimo, feitos artesa-

nalmente no Sudeste. Aceitamos cartões e

damos descontos para compra à vista.

Instagram: @sapatos.mcz

Contato: 98896-5030 / 99922-7408
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pastorharry@ibgenesis.com.br

 “Pois também Cristo, nosso Cordeiro pascal, foi 
imolado”
(1Co 5.7)

Satanás é um ser sem luz própria, sem imaginação, sem poder 
de criação. Sua grande obra é copiar o que Deus faz dando um 
novo rumo, um novo objetivo ou destino desvirtuado ao 
propósito criativo divino. Foi assim que Deus começou a utilizar 
os animais como forma de alcançar o coração do homem. Eles 
sempre estiveram associados à obra de Deus em relação ao 
homem. Sobretudo porque Deus sabia que estava tratando 
com uma nação pequena, com hábitos agrícolas, com cultura 
de pasto, plantio e criação de animais por pura sobrevivência. 
É diferente de quem planta e cria em escala comercial. Não há 
apego quando o plantio é extensivo, quando o rebanho é 
grande. Para o judeu dos dias de Jesus o animal era um grande 
parceiro. Havia inclusive casas que tinham seus animais 
conservados no piso de baixo, com o intuito de aquecer a casa 
nas noites frias de inverno. Foi assim que surgiu a figura do 
“cordeiro” como figura profética de Jesus, da pomba como 
símbolo do Espírito Santo. Deus estava trabalhando a técnica 
da associação, isto para não esquecermos os seus símbolos ou 
das suas ações benéficas sobre nós.

A palavra Páscoa, vem da palavra hebraica  que pessach
significa passar por cima – uma referência ao episódio da 
décima praga narrada no Antigo Testamento quando o anjo da 
morte passou por cima das casas dos judeus no Egito e não 
entrou em nenhuma delas para matar os primogênitos. A razão 
foi que os israelitas haviam sacrificado um cordeiro, por ordem 
de Moisés, e espargido o sangue dele nos umbrais e soleiras 
das portas. “Ao ver o sangue, o anjo da morte passou aquela 
casa.” A partir daquele momento, Deus instituiu a Páscoa como 
um rito anual, no qual os judeus se recordariam do livramento 
do Senhor no Egito (Êx 12.26). Foi assim então que ficou 
conhecido aquele cordeiro que foi imolado como “cordeiro 
pascoal.”

É aqui que surge a ação camuflada deste ser caído e sem ideia 
própria, porém muito sagaz e esperto. Satanás trouxe a figura 
de um dos animais mais simpáticos do reino animal, o coelho, 
para esquecermos o cordeiro. E para incrementar a ação de 
atração e distração, desviando ainda mais o foco do Cordeiro 
Pascoal, ele associou o coelho a um ovo. Isto é uma mentira 
explícita, de onde percebemos que a ação vem dele. A bíblia diz 
que ele é o pai da mentira. Coelho não é ovíparo é um vivíparo, 
portanto é gerado na pascenta de sua mãe. Para adocicar a 
mentira e gerar lucros ao comércio, o ovo do coelho é de 
chocolate. Outra mentira. Está pronto o pacote para na páscoa 
todo mundo esquecer Jesus, o “cordeiro pascoal”, aquele que 
com o seu sangue nos livra da morte e nos transforma em 
filhos de Deus. 

UM SER SEM LUZ PRÓPRIA

Diante de tudo isto, qual o meu conselho? Que no lugar de 
alimentar esta mentira deste ser sem luz própria, economize um 
dinheiro com o ovo, compre uma bíblia infantil para seu filho e 
ensine ele a celebrar neste período o Cordeiro de Deus, aquele 
que tira o pecado do mundo e nos enche da sua paz.

- FIM -

NOVO CONTATO DO PASTOR

O número do telefone do pastor Harry mudou! Se você deseja 
entrar em contato com ele deve ligar ou mandar WhatsApp para 
o número  (82) 99190-9880.

QUEREMOS CONHECER VOCÊ!

É novo na igreja? Frequenta nossos cultos? Deseja se tornar 
membro? Queremos conhecer VOCÊ!!!

Nos dias 15 e 22 de abril gostaríamos de convida-lo a participar 
dos encontros que chamamos de "conhecer e ser conhecido", 
que ocorrerão na EBD partir das 9h. Os encontros serão 
direcionados pelos pastores Jessé e Harry tendo como objetivo 
passar a visão, história e estrutura da igreja batista Gênesis. 
Logo, após no dia 22 teremos a aclamação de novos membros 
dos irmãos que participarem dos encontros.

TREINAMENTO KIDS

Atenção , professores do Kids! Vem aí Treinamento para vocês: 
Dia 14 de abril, das 14h às 17h, na sala do Mega Culto. 
Venha aperfeiçoar seu dom e melhorar seu serviço na obra de 
Deus!

PASSEIO CICLÍSTICO IBG

O Ministério Esportivo através do grupo FÉPEDAL, te convida 
para pedalar uma vez por semana. Você pode participar de 
acordo com o seu nível no pedal. Fique atento aos dias e 
horários:

Terça-feira: 20h
Percurso: Saída da IBG sentido Aeroporto (MÉDIA 20 KM)
Nível: Iniciante

Quinta-feira: 20h
Percurso: Saída da IBG (percurso indefinido - novas rotas 
a cada semana). (MÉDIA 40KM)
Nível: Intermediário

Informações: Hélio (98851-1252)/ esporte@ibgenesis.com.br

CULTO GERAÇÃO ATIVA

Vem aí mais um momento de adolescentes, no próximo sábado 
(7), às 19h30. O tema da vez será “Guerra infinita” e contará 
com a participação especial da Liga Teológica. Não fique de fora!

RETIRO DE MULHERES

Atenção, mulheres! Anda cansada, sobrecarregada com a rotina 
e todas as suas responsabilidades? A união feminina está 
preparando um tempo de descanso e renovo para você: Retiro 
de mulheres “aliviando as bagagens”. Confira os detalhes e 
programe-se  para participar:

Data: de 29 de junho à de 1º de julho

Local: no Rancho Pé de Pinhão

Inscrições: R$ 130,00 (podem ser parceladas em até 3X – 
Parcelas regressivas a partir de abril)

Será permitido levar crianças até 1 ano de idade. 

VOLUNTÁRIOS - MINISTÉRIO DE 
COMUNICAÇÃO

Você é uma pessoa criativa? É bom com textos? Sabe fotografar 
ou filmar? Sabe fazer artes e logotipos? Edita vídeos? Tem 
experiência na organização de eventos ou na área de 
comunicação? Se a sua resposta foi sim para alguma dessas 
perguntas, você é a resposta das nossas orações! O ministério 
de Comunicação está recrutando participantes. Se você tem 
interesse em participar do ministério envie um e-mail para 
comunicacao@ibgenesis.com.br ou entre em contato com Diel 
(82 98130-9980).

DIVULGUE SEU NEGÓCIO AQUI!

Nosso informativo dispõe de um espaço exclusivo para você 
que é empreendedor. O Espaço Business foi criado para ajudar 
a divulgar seu negócio entre os membros e visitantes da nossa 
igreja. Então não perca esta oportunidade, divulgue! Envie as 
informações do seu negócio com logotipo para o e-mail 
secretaria@ibgenesis.com.br e estaremos publicando nos 
informativos semanais. E mais, você não paga nada por isto. 
Confira o espaço na página 6 deste informativo.


