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ANO II

Tempo de Colheita
Diácono Bonifácio
No início desse ano disse para minha esposa: - Querida, estou sentindo
que esse ano será o ano da minha colheita! Tudo começou quando
propusemos contribuir com a construção da frente da igreja.
Após receber o envelope com a primeira parcela, fiquei uma semana
em dúvida, pois, estava com alguns comprometimentos financeiros.
Fui orar e o Senhor me deu a resposta, Esdras 3.10-11.
Com a força da resposta decidi contribuir. Após o pagamento da
primeira parcela, o Senhor começou a me abençoar. Primeiro, senti
uma grande vontade de trocar o carro, e consegui. Com o passar dos
meses fui abençoado também na área espiritual, pois fui “consagrado
a diácono”. Fiquei muito feliz com esta oportunidade de estar mais
ativo e atuante na obra do Senhor.
A forma utilizada por Deus para me abençoar foi através de uma
proposta recebida para execução de um serviço extra. O valor foi tão
inesperado quanto expressivo. De posse da benção, resolvi contribuir
com um valor 10 vezes maior do que havia sido proposto para cada
irmão no dia do lançamento do desafio.
O curioso, é que quando achava que aquela benção era tudo que o
Senhor me proporcionaria naqueles dias, na mesma semana que
resolvi contribuir com dez vezes mais que o valor proposto, ainda me
apareceu dois outros contratos extras de serviço e um aumento de
salário espontâneo na empresa que trabalho.
Em momentos de vitória é fácil reafirmarmos o prazer de servir ao
Senhor. Mas não quero motivar meu coração a servi-lo pelas bênçãos
que tem me dado, quero louvá-lo a todo tempo, mas que é bom ser
abençoado por Ele, isto é.

FIM!

Filiada a

Pastores e
Presbíteros

Lual Geração Atitude
No próximo Sábado vai acontecer o tão esperado lual da amizade que

Pr. Harry Tenório
82-9444.7751
pastorharry@
ibgenesis.com.br

está sendo organizado pelo Geração Atitude. Teremos louvor,
adoração, diversão, comunhão e grandes surpresas. Venha participar
e traga amigos. Contamos com sua presença!

Pr. Agripino
Marinho
82-3352.2219

Lual da
Amizade

Pr. Guilherme
Cerqueira
82-9973.1510
pastorguilherme@
ibgenesis.com.br
Pr. Plínio Silva
82-9984.6579
pastorplinio@
ibgenesis.com.br

01/Nov/08
às 19hs
Organização

Praia de Jatiúca
(em frente ao McDonald’s)

Realização
Arte por Alan C.B.S. - 9936.6100

Presb. Luiz Carlos
82-9331.7052
lulaelu@gmail.com
Presb. Paulo
Roberto
82-3033.2843

Nossos
Ministérios
1.Min.Ação Social
2.Min.Adolescentes
3.Min.Casais
4.Min.Coral
5.Min.Crianças
6.Min.Dança
7.Min.Diáconos
8.Min.Escola Bíblica
9.Min.Esportes
10.Min.Evangelismo
11.Min.Gestão
12.Min.Intercessão
13.Min.Jovem
14.Min.Libras
15.Min.Louvor
16.Min.Pastoral
17.Min.Teatro
18.Min.Visitação

.........................................................................................
Geração Atitude
Ministério de
Esportes
Se você deseja ficar por dentro de
Vencer

é para aqueles que não
desistem. Estejam sempre
preparados, tanto fisicamente
como espiritualmente. Venha
participar de nossas atividades.
Maiores informações com Antoniel
ou Eduardo através dos telefones
9117-7740 e 8803-1815.

.............................

Pr. Sérgio Corrêa
82-8869.2350
pastorsergio@
ibgenesis.com.br

toda a programação Jovem da
Batista Gênesis fale com Leonardo
ou Juliana (Líderes do Ministério).
E-mail:
leonardofreitas@yahoo.com.br
Telefones:
8804-4131 e 9112-8792

.........................................................................................
Grande Vigília
Convidamos você e sua família para estarem conosco dia 31 de outubro,
em nossa Igreja, para uma grande vigília de clamor: Jr33:3 Clama a mim,
e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não
sabes. Estaremos clamando por nossa Nação, famílias, emprego,
causas impossíveis, libertação, prosperidade, avivamento, pois
sabemos o que move a mão de DEUS é o nosso clamor. Então não perca a
oportunidade de estar conosco nestes momentos de fé, adoração, louvor,
testemunhos e palavra. DEUS tem coisas grandes e firmes que revelará
a você basta somente crer.
Data: 31/10/08 às 22hs
Tema: Clama a MIM
Preletor: Pr. William

Aguardamos
Você!

Encontro de Casais com Cristo - ECC

Agende Gabinete

A Igreja Batista Gênesis realizará nos dias 7, 8 e 9 de novembro seu 1º

82.30323019

Encontro de Casais com Cristo. Um grande evento que visa evangelizar
através da restauração dos valores da família. Mostrando pistas para
que os casais se reencontrem com eles mesmos, com os filhos e
principalmente com Cristo. Portanto, pedimos a todos que orem por este
grande projeto e cooperem de acordo com suas condições e vocação.

82.93617222
EBD
É a Escola Bíblica
Dominical, onde
você aprende mais
da palavra de Deus.
Seja qual for a sua
idade, participe!

.........................................................................................

Hoje os jovens de nossa igreja
estão promovendo uma cantina
com o objetivo de arrecadar
fundos para o retiro de carnaval.
Portanto, não vá embora sem
antes provar das nossas delícias.

.........................................

Cantina Geração
Atitude

Feirão de usados

No último dia 28 de setembro,
realizamos o 1º feirão de usados
e fomos bastante abençoados pelo
Senhor. O 2º Feirão será realizado
no próximo dia 9 de novembro.
Continuem doando roupas
usadas, sapatos, bolsas,
brinquedos e outros objetos que
estejam em boas condições.

Domingo : 9h
Deseja
compartilhar um
testemunho no
informativo?
Escreva seu
testemunho,
entregue a um
diácono ou envie
para:
faleconosco@
ibgenesis.com.br
Para
Contribuições e
Ofertas

Contamos com sua colaboração
Abençoe-nos,
Deus os abençoe!
não saia sem lanchar!
.........................................................................................

Banco do Brasil

Passeio das 9 ilhas

Banco Itaú

A

equipe “Quadrado” trabalhou bastante e foi a vencedora do
trimestre do Papo Kbça (sala de jovens EBD), por isso seus integrantes
ganharam o Passeio das Nove Ilhas. Se você é jovem e também deseja
ir para este passeio procure a liderança do Geração Atitude e inscrevase. O custo é de apenas R$ 10,00 (dez reais) por pessoa. Será uma
manhã muito divertida em uma embarcação só para nós e com direito a
lanche.

Passeio das 9 ilhas
Data: 15/11/08
Horário: 09:00hs

Embarque conosco neste passeio imperdível!

Agência: 3393-6
C/C: 26595-0
Agência: 1465-6
C/C: 21041-5
Igreja Batista
Gênesis
Agende uma
Visita no seu Lar
Você que está
passando por
problemas ou quer
uma visita em seu
lar, entre em
contato com nossa
sercretaria (33422881) e agende
uma visita do Min.
de Visitação.

...Não tenho prata nem ouro; mas o que
tenho te dou... Atos 3: 6b

O

Ministério de Ação Social (MAS) está
cadastrando irmãos que tenham talento e
queiram interagir com o próximo.
Convidamos você a se cadastrar conosco,
para montarmos uma equipe de trabalho e
ofertar cursos. Interessados procurar a
liderança do Ministério.

..............................

Oferte o seu
talento

Retiro de carnaval
em
Gravatá/PE
O Geração Atitude está formando um grupo
de jovens que irá para um retiro de carnaval
em Gravatá/PE. Se você deseja ir conosco,
procure imediatamente os líderes do
ministério para garantir sua vaga, pois, as
mesmas são limitadas. Vamos juntos
adorar ao Senhor!

......................................................................................................................
Aniversariantes da Semana
27.Out : Larissa Dianna
27.Out : Luciângela Juvêncio
30.Out : Lisiane Verçosa
30.Out : Valdeci Ferreira

30.Out : Carla Carolina
31.Out : Wildson de Araújo
01.Nov : Genival Ferreira
01.Nov : Lenice Ferreira

......................................................................................................................

Terça
18:00
19:00
19:30
20:00

-

Intercessão
Culto dos Adolescentes
Ensaio do Min. de Dança
Futebol Masculino

Quarta
20:00 - Volleybol
Quinta
18:30 - Intercessão, oração, agradecimentos
19:00 - Ensaio do Min. de Dança Infantil
19:30 - Culto da Santificação
Sexta
19:30 - Ensaio do Min. de Dança
20h:00 - Futebol Feminino
Sábado
15:00 - Ensaio Ministério de Teatro
15:00 - Futebol Masculino
15:00 - Ensaio do Min. de Louvor
19:00 - Ensaio do Min. de Coral

.....................................................................

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

Propósitos de Jejum e Oração
1.Pastores e Líderes;
2.Estruturação dos Ministérios de Ação Social
e Integração;
3.Ministério Infantil “Gênesis Kids”;
4.Implantação de Grupos Pequenos;
5.Encontro de Casais com Cristo - ECC;
6.Término da Construção;
7.Por nossos Governantes;
8.Pela paz em Israel;
9.Por nossos membros e suas famílias.

..................................................
Agenda Gênesis
31/Out : Grande Vigília
01/Nov : Luau - Geração Atitude
03/Nov : Reunião pastores e presbíteros
7, 8 e 9/Nov : 1º ECC Batista Gênesis
15/Nov : Farofada na praia (Min. Casais)
15/Nov : Passeio das 9 Ilhas (papo Kbça)
15/Nov : Casamento

