
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 do Grupo Livre

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.Acampamento da Família 2011;

7.4º Encontro de Casais com Cristo;

8.Implantação de Grupos Pequenos;

9.Gestão de Ministérios;

10.Ministério Infantil Gênesis Kids.

Filiada a

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
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Ano IV

informativo semanal

Projeto Vida Plena 2010

Venha participar do desafio de doar 

um fim de semana para a obra 
missionária no interior de Alagoas! 
Estaremos promovendo um impacto 
evangelístico na cidade de São José da 
Tapera, em apoio ao trabalho já existente nessa cidade.

Quando? Treinamento e orientações dia 16/10 (sábado), 
às 14h. Viagem dias 23 e 24 de outubro.
Quanto? As inscrições custarão R$ 50,00 (alimentação, 
hospedagem e transporte) e deverão ser quitadas até o dia 
do treinamento.

Participe! Proponha-se a ser um enviado de Deus para as 
pessoas que aguardam a sua vida para influenciá-las! 

Mais informações com Erivaldo ou através do e-mail
 e telefone 3342-2881 

(secretaria).

Treinamento evangelístico e 
viagem missionária

 
evangelismo@ibgenesis.com.br

Versículo 
Bíblico da 
Semana
"...diz o 

SENHOR; porque 
lhes perdoarei a 
sua maldade, e 
nunca mais me 
lembrarei dos 
seus pecados." 

Jeremias 31:34b 

Deus odeia o 
pecado, mas ama 

o pecador. Se 
você tem 

cometido pecado 
se arrependa, 
peça perdão a 

Deus, Ele é fiel e 
justo, perdoará 

sua transgressão, 
e nunca mais se 
lembrará do teu 
pecado. Isso é 

maravilhoso, pois 
a partir do 

momento que 
confessamos o 

pecado, podemos 
nos livrar do julgo 
do inimigo e nos 
alegrar com o 

Senhor.

Meditação

Agenda Gênesis

15 e 16/Out : Acampadentro KIDS

16/Out : Culto em Ação de Graças

23/Out : Casamento

23 e 24/Out : 2ª Viagem Missionária

29/Out : Grande Vigília

30/Out : Workshop Praise

30/Out : Encontro de Liderança dos GPs

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

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

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes

Dias 15 e 16 de outubro

Não fique de Fora!

QUI DOM (M) DOM (N)

14/10/10 17/10/10 17/10/10

Dirigente GILVAN PR. HARRY

Água GELZA NIREIDE

Ofertório MARCELO ROSÁRIA BRÁZ

Recepção-1 MARIA JOSÉ / ALUÍSIO DILSON / ROSÂNGELA

Recepção-2 - - LÉO / JULIANA

Kids - - GILVAN

Estacionamento - - MARCOS BENTO / JORGE

Visitantes - - BENILDES / JANE

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da semana: OSMARI (8801-7695)

Projeto Vida Plena 2010

Treinamento Evangelístico

e Viagem Missionária
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O colunista Fernando Barros da Folha de São Paulo esta 
semana escreveu um artigo muito interessante com o título 
“NAS TREVAS DE DEUS”. No artigo, o brilhante colunista 
explorou com muita sensibilidade o oportunismo dos dois 
candidatos que disputam a presidência no segundo turno. 
Na sua visão, “disputa-se para ver quem é mais filho de 
Deus”. O comércio com Deus na disputa do voto religioso 
virou uma gincana teatral que revelará quem é o mais 
impostor.

Todos sabem que o Serra e a Dilma já descobriram que 
muitos votos obtidos pela Marina foram por causa da 
empatia que o povo evangélico tem com ela por causa da sua 
fé. Agora querem fazendo uma política de boa aproximação 
com o povo cristão demonstrar o quanto eles amam a Deus. 
Puro oportunismo.

Até acredito que a Dilma como indicava as pesquisas deveria 
ter sido eleita no primeiro turno. O que fez a campanha 
desandar nos últimos dias? Sem sobra de dúvidas a sua 
declaração de que “nem Cristo tiraria este mandato das suas 
mãos”. Já vimos muitas pessoas se darem muito mal ao 
desafiar a soberania e o controle de Deus. Acho que ela 
mesma percebeu isto depois do resultado das urnas.

Com certeza, agora muito sutilmente para “não dar na cara”, 
ela fará declarações amigas e amenas acerca de Deus, 
evitando assuntos polêmicos como a liberalização do aborto 
e do casamento entre homossexuais. Os dois já perceberam 
que ir de encontro a princípios cristãos não é uma boa tática 
no Brasil. A questão aqui é o oportunismo. Todos têm a 
oportunidade de aproximar-se de Deus com coração sincero, 
em estado de rendição em busca de agradá-lo (Hb 10.22). A 
humanidade é mais afeita ao oportunismo do que a 
oportunidade, o problema é que a primeira é ilegítima e a 
segunda legítima.  Não quero legislar as dores de Deus, nem 
colocar em sua boca palavras que são minhas. Porém, tenho 
plena convicção de que Deus está cansando deste tipo de 
relacionamento de homens e mulheres que só buscam está 
próximo dele para tirar alguma vantagem pessoal. Sua 
sombra é abençoadora.

A essência divina é a paternidade, e como filho obediente 
deveria alimentar um desejo de está com ele em todo tempo 
em busca de relacionamento, e não apenas em busca dos 
seus favores. Muitos já descobriram que “o apenas está 
próximo de Deus” atrai muitas vitórias, mas não é isto que 
ele espera de nós. Ele quer é ser amado por seus filhos na 
terra, e qualquer outro tipo de investida em sua direção é 
apenas oportunismo, uma prática que Deus abomina.

Oportunismo Não
Pr. Harry Tenório

FIM!

Workshop Praise
O Workshop Praise é um programa criado por músicos que visa 

a troca de conhecimentos musicais e de experiências de vida. A 
idéia é criar e fortalecer uma grande comunidade de músicos 
que, juntos, cresçam tecnicamente, sejam mais valorizados e 
desenvolvam um novo estilo de vida. 
Acesse: wpraise.blogspot.com e FAÇA SUA PRÉ-INSCRIÇÃO 
NO BLOG!

-Vagas limitadas-
Informações: Marcus (8841.8161) ou 

Dinez (8825.5807)

Oficina de Talentos
Amado irmão, convidamos-lhe para 

se cadastrar conosco e montarmos 
uma equipe de trabalho para 
ofertarmos cursos e beneficiarmos outros através do ensino. 
Na 1ª etapa iniciaremos as oficinas de PINTURA, PONTO DE 
CRUZ, TAPEÇARIA, LEMBRANCINHAS E CESTAS.

Local: IBGênesis – Kids 4 - Todos os sábados, das 14h30 às 
16h30.

Procure algum irmão da Ação Social e faça sua inscrição.

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

Acampadentro Gênesis Kids
Está chegando o GRANDE dia para as crianças de 4 a 11 anos 

de nossa igreja. Um evento que promete ser o melhor já 
realizado pelo Gênesis Kids. Acampadentro Kids 2010, dias 15 
e 16 de outubro na Gênesis. Estaremos juntos brincando e 
aprendendo a Palavra de Deus de forma criativa e divertida. 
Não perca tempo e inscreva logo o seu filho. O valor da inscrição 
é de apenas R$ 15,00 (quinze reais) por criança e poderá ser 
efetuada no final do templo logo após o culto. Não deixe seu 
filho fora desse grande evento em comemoração ao dia das 
crianças. Maiores informações com Jameson e Izabelli.

Aniversariantes 
da Semana

12.Out: Ely Saca
13.Out: Gabriel Matheus
15.Out: Abnoã de Araújo
15.Out: Germana Kalyne

Futebol Society
Próximo Sábado às 19h30 

(local à definir) teremos um 
grande jogo de futebol entre 
os membros de nossa igreja. 
Todos estão convidados para 
este momento de muita 
alegria, diversão e comunhão. 
O valor para participar é de 
apenas R$ 7,00 (sete reais) 
p o r  p e s s o a .  M a i o r e s  
informações com Eduardo 
(Ministério de Esportes).
Lembramos novamente que 
este evento será apenas para 
membros da Igreja Batista 
Gênesis

Ação Social
O Ministério de Ação Social 

está arrecadando donativos 
(roupas, calçados, Bíblias e 
etc) para serem entregues 
durante a viagem missionária 
na cidade de São José da 
Tapera. As doações podem ser 
entregues em nossa igreja. 

Casamento Coletivo

15 e 16.Out
Último dia

para Inscrição!

Futebol Society

dia 16.Out

das 19h30
às 22h

Local: A definir

Inscrições Abertas

Informações:

Jarbas & Marcielle

Grupo

Todos os sábados às 17h

Louvor Jovem
Ensaios:
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