
Atividades Semanais

Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica
16:30 - Intercessão
17:15 - Adoração Alternativa
18:00 - Culto da Família

Segunda
19:30 - Futebol Masculino-Membros

Terça
18:00 - Intercessão
19:00 - Futebol Masculino

Quarta
15:00 - Tarde com o Senhor (culto)
19:00 - Voleyball

Quinta
18:30 - Intercessão
20:00 - Culto da Santificação

Sexta
19:00 - Futebol Feminino

Sábado
14:00 - Futebol Masculino
14:00 - Ensaio do Min. de Teatro
14:00 - Ensaio do Min. de Louvor
15:00 - Ensaio do Min. de Dança
17:00 - Ensaio do Min. de Coral
17:00 - Ensaio Min. de Jovens

Propósitos de Jejum e Oração

1.Pastores e Líderes;

2.Por nossos membros e suas famílias; 

3.Pela paz em Israel;

4.Por nossos Governantes;

5.Término da Construção;

6.Ministério de Coral;

7.3º Encontro de Jovens;

8.Implantação de Grupos Pequenos;

9.Gestão de Ministérios;

10.Ministério Infantil Gênesis Kids.

Filiada a

Av. Durval de Góes Monteiro, 1500
Tabuleiro  -  CEP: 57080-900 - Maceió/Al.

Contatos
 (82)3342.2881 / 3032.3019

www.ibgenesis.com.br
E-mail:faleconosco@ibgenesis.com.br

Pastores e Presbíteros

Pr. Harry Tenório
82-9938.0012

pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Agripino Marinho
82-3352.2219

Pr. Guilherme Cerqueira
82-9973.1510 

pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Pr. Plínio Silva
82-9984.6579

pastorplinio@ibgenesis.com.br

Pr. Jessé Pimentel
pastorjesse@ibgenesis.com.br

82-8872.2541

Presb. Luiz Carlos
82-9331.7052

lulaelu@gmail.com

Presb. Paulo Roberto
82-3033.2843

Agende Gabinete 

(82) 3342.2881

(82) 3032-3019

(82) 9147-7635

Contribuições e Ofertas - Igreja Batista Gênesis

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

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

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes
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Ano III

informativo semanal

Ministério de Evangelismo/Missões
“Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, 

enquanto é dia; a noite vem, quando ninguém pode 
trabalhar” (João 9:4). 

Evangelizar, é obedecer a grande comissão de Mateus 

28:18. A igreja deve ter a evangelização como algo 
prioritário. Deve ser a grande meta e objetivo da igreja, 
evangelizar a tempo e a fora de tempo (II Tim. 4:2). É 
necessário portanto que todo o corpo de Cristo abrace esse 
ideal que é apresentar a salvação a um mundo sem Deus e 
sem salvação. Em Mateus 9:35-38, relata que Jesus depois 
de percorrer cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas dos 
judeus, pregando e curando todas as enfermidades e 
moléstias entre o povo, vendo a multidão, teve grande 
compaixão, porque andavam desgarrados e errantes, como 
ovelhas que não têm pastor. A pergunta que fazemos é esta: 
mudou muita coisa de lá para cá? Não são em nossos dias as 
mesmas multidões?

Versículo 
Bíblico da 
Semana

"Porque eu bem 
sei os 

pensamentos que 
tenho a vosso 
respeito, diz o 

SENHOR; 
pensamentos de 

paz, e não de mal, 
para vos dar o fim 

que esperais."
Jeremias 29:11

 

Se andamos 
angustiados e 

ansiosos com as 
coisas deste 

mundo, é porque 
ainda não 

entendemos que 
o Senhor tem 

planos para nossa 
vida, e que Ele 

zela por cumprir 
sua palavra. Seus 
pensamentos são 
de paz para nossa 

vida, por isso 
quando andamos 
e esperamos no 
Senhor nossa 
ansiedade vai 

embora.

Meditação

Agenda Gênesis

03/Jul : Reunião de Círculos do 3º ECC

10/Jul : Culto de Jovens

11/Jul : Consagração de Santa Ceia

11/Jul : Santa Ceia do Senhor

16 à 18/Jul : 3º Encontro de Jovens

24/Jul : Jogo entre solteiros e casados

25/Jul : Culto de Missões

Escala semanal Ministério Diaconal
“Servindo com excelência a Noiva de Cristo”

QUI DOM (M) DOM (N)

1/7/10 4/7/10 4/7/10

Dirigente ISAAC - PR. HARRY

Água GETÚLIO - KATIANE

Ofertório MÁRCIO ISAAC ANTONIEL

Recepção-1 JARBAS / MARCIELLE - GILVAN / NALVA

Recepção-2 - - ARLEY / MIRLANE

Kids - - JARBAS

Estacionamento - - MARCELO / ANDRÉ

Visitantes - - ERIVALDO / ROSE

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da semana: ANGÉLICA (8845-0359)



(Romanos 8.37) -  “Mas em todas estas coisas somos mais 
do que vencedores, por aquele que nos amou”.

A igreja evangélica brasileira tem assumido uma postura 
teológica equivocada e emocionalmente adoecida. Há muita 
manipulação com o intuito de atrair gente para os seus cultos, 
onde a tônica passa pela idéia de que na presença de Cristo o 
crente não será tocado por crises ou dificuldades. Quando elas 
ocorrem, esta teologia adoecida diz que é por falta de fé da 
nossa parte, e por causa disto já existe uma multidão de 
desviados revoltados equivocadamente contra Deus. É curioso, 
mas o diabo se aproveita desta manipulação para transferir a 
responsabilidade de todos os problemas para Deus.

Mentes adoecidas e influenciadas pelo espírito do mal 
costumam ensinar que Deus criou o homem e todo universo, e 
depois disto os abandonou a própria sorte. É outro extremo. 
Nem a teologia que diz que crente é intocável, nem a que diz 
que Deus fez o homem e depois o abandonou a própria sorte 
são corretas. 

Paulo recebeu uma revelação muito equilibrada sobre o tema. 
Ele diz que na presença de Deus podemos ser visitados por 
muitas angústias e problemas, mas que triunfaríamos em todas 
elas. É aí que provamos o nosso amor a Deus, e é aí que Ele 
prova o seu amor conosco. 

Jesus prometeu ao sair da terra, que nos daria o “outro 
consolador”. Ao estudarmos a etimologia desta palavra, vamos 
descobrir que o Espírito Santo foi dado como alguém que 
trabalha nos consolado e fortalecendo na hora da dor. Bem, se 
este é o seu trabalho na era presente, é certo que vamos passar 
tribulações. Aliás, o próprio Jesus já havia nos avisado acerca 
disto, mas é passar por elas, não é fazer dela nossa vizinha. 

Paulo inicia o texto de Romanos com um “mas” que indica um 
“apesar de”. Ou seja, ele está concluindo que apesar de 
passarmos por dificuldades, somos “mais que vencedores”. Ele 
alerta que estes adversários menores, querem produzir certa 
desilusão que nos afaste do amor de Deus, mas os coloca no seu 
devido lugar quando desdenhando deles nos pergunta:

(Romanos 8.35) - “Quem nos separará do amor de Cristo? A 
tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a 
nudez, ou o perigo, ou a espada?”

É sobre todas estas pequenas crises que Deus nos faria mais 
que vencedores, e isto é que é o evangelho da graça. Por isto 
que a Paulo Deus falou: “a minha graça te basta”, ela era a 
ferramenta suficientemente forte para vencer todos estes 
pequenos adversários.

O evangelho da graça
Pr. Harry Tenório

FIM!

3º Encontro de Jovens
Já foram preenchidas mais da metade das vagas para o 3º 

Encontro de Jovens de nossa igreja. Se você pretende 
participar deste grande encontro, procure imediatamente a 
liderança dos jovens para realizar a sua inscrição. O evento 
acontecerá nos dias 16, 17 e 18 de julho na Chácara Village 
Paradise em Paripueira. O investimento será de apenas R$ 
70,00 (setenta reais) por pessoa. Não fique de fora. Garanta já 
a sua participação.

Você no 
Informativo

Você deseja participar da 

c o n s t r u ç ã o  d e  n o s s o  
informativo? Então mande 
testemunhos, matérias e 
sugestões para que possamos 
melhorá-lo ainda mais. Caso 
queira participar mande suas 
notícias para os e-mails: 

Culto de Jovens
No dia 10/07/10 teremos 

mais um culto de jovens e o 
Geração Atitude convida 
todos para virem adorar ao 
Senhor. Este culto antecederá 
o 3º Encontro de Jovens, 
portanto, vamos juntos estar 
clamando ao Senhor para que 
ele derrame suas bençãos na 
vida de todos que irão estar 
participando do encontro.

 

Tarde com o 
Senhor

Culto de Cura e Libertação

todas as quartas-feiras

das 15 às 17hs na Gênesis

Solteiros x Casados

Em julho teremos mais um 

jogo entre Solteiros e 
casados. Será que os solteiros 
(que nunca ganharam em 
jogos oficiais) vão conseguir 
f i n a lmen t e  queb ra r  a  
hegemonia dos casados?

Aniversariantes 
da Semana

29.Jun: Maria Roseane
02.Jul: Rosângela Barbosa

Camisa Geração 
Atitude

Preta: R$ 17,00
Branca: R$ 15,00

Compre a sua 
com Jú ou Poly

Ministério de Dança
O Ministério de dança de nossa 

igreja começou na tarde de ontem 
(26/06/10) ensaios com crianças de 
4 a 12 anos. Os pais das crianças 
interessadas em participar, devem 
procurar por Nívia (8801-8257) e/ou 
Alessandra (9153-8481).

Ensaios : Sábados às 14h
Sala do Ministério de Dança

O poder criativo de suas 
palavras

Nossas palavras podem fazer a 

diferença se aprendermos a usá-las 
eficientemente. Nós podemos passar 
toda a vida cristã sem qualquer controle 
de nossas palavras ou podemos enxergar a importância, o 
poder e a criatividade delas, usando-as para o propósito que 
glorifica a Deus e abençoa as pessoas. Faça com que suas 
palavras sejam otimistas, positivas, produtivas, criativas de 
maneira que aqueles que ouvem sejam abençoados. Encha sua 
mente com a Palavra de Deus e você ficará surpreso ao ver a 
Palavra do senhor saindo de seus lábios naturalmente, pois, a 
boca fala do que está cheio o coração (Mt 12.34-37).
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