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

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

Segunda
19:00 - Ginástica Feminina
20:00 - Futebol Masculino-Membros

Terça
18:00 - Intercessão
19:00 - Futebol Masculino
19:30 - Ensaio Min.de Adolescentes

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

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.III ECC (Encontro de Casais com Cristo);

8.Implantação de Grupos Pequenos;

9.Acampamento da Família 2010;

10.Ministério de Jovens e Adolescentes.

3º Encontro de Casais com Cristo

Em abril (de 23 à 25) realizaremos o nosso 3º ECC 

(Encontro de Casais com Cristo) da Igreja Batista Gênesis. O 
ECC é um serviço da Igreja, em favor da evangelização 
das famílias. Procura construir o Reino de Deus, aqui e 
agora, a partir da família, mostrando pistas para que os 
casais se reencontrem com eles mesmos, com os filhos, com 
a comunidade e, principalmente, com Cristo. Para isto, 
busca compreender o que é "ser Igreja hoje" e de seu 
compromisso com a dignidade da pessoa humana e com a 
Justiça Social. A evangelização do matrimônio e da família é 
missão de toda a Igreja, em que todos devem cooperar 
segundo as próprias condições e vocação. Convocamos os 
amados irmãos a estarem orando por mais este grande 
evento evangelístico de nossa igreja. Contamos com todos 
vocês!

Agenda Gênesis

13 a 16/Fev : Acampamento da Família

20/Fev : Celebração pós-acampamento

26/Fev : Grande Vigília

14/Mar : Consagração de Santa Ceia

14/Mar : Santa Ceia do Senhor

26/Mar : Grande Vigília

23 a 25/Abr : 3º ECC Batista Gênesis

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

 
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

www.ibgenesis.com.brwww.ibgenesis.com.br
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Versículo 
Bíblico da 
Semana

"Então tomou 
Samuel uma 

pedra, e a pôs 
entre Mizpá e 

Sem, e chamou-
lhe Ebenézer; e 
disse: Até aqui 
nos ajudou o 
SENHOR."

Samuel 7:12

 

Quem te ajudou 
desde que você 
nasceu até este 
exato momento? 
Você pode estar 

enumerando 
várias respostas: 
inteligência, sorte, 

enfim, muitas 
respostas. Mas, 
verdadeiramente 

só há uma: o 
Senhor!  Só ELE é 

quem pode te 
ajudar em todos 
os momentos. 

Responda agora, 
em alta voz: "Até 
aqui me ajudou o 
Senhor", Aleluia! 

Meditação

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes

QUI QUI DOM (M) DOM (N)

11/2/10 18/2/10 21/2/10 21/2/10

Dirigente BRÁZ ANTÔNIO - LUIZ CARLOS

Ministro Louvor LISIANE MARQUINHOS MARQUINHOS MARQUINHOS

Água VAL IZABELLI - ELZA

Ofertório ANTÔNIO LUCIENE ROSÁRIA JORGE

Recepção-1 LEONARDO / CIDA ALUÍSIO / MARIA JOSÉ - ARLEY / MIRLANE

Recepção-2 - - - BRÁZ / NIREIDE

Kids - - - BONIFÁCIO

Estacionamento - - - VINÍCIUS / LÉO (Juliana)

Visitantes - - - ISAAC / KATIANE

DIAS

Coordenadores: NIREIDE (8 à 14/02 - 9305-9054) e MARCIEELE (18 à 21/02 - 3241-5355)

SERVIÇO



(II Pedro 2.20) - “Porquanto se, depois de terem escapado 
das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e 
Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e 
vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o 
primeiro”.

Está posto que Cristo morreu na cruz do calvário para nos 
livrar de toda maldição promovida pelo pecado, entre as 
quais estão a perda dos privilégios da nossa filiação em Deus 
com todos os direitos advindos dela. O apóstolo Pedro 
reclama que ao tomarmos conhecimento desta libertação 
promovida por Cristo, jamais deveríamos cair novamente 
nas mesmas inclinações do pecado que nos escravizava 
produzindo muito sofrimento e dor. O apóstolo nos lembra 
ainda que o estado de quem se distância de Deus depois de 
ter recebido os privilégios do perdão, se torna agora réu de 
uma culpa ainda maior.

Pensando em tudo isto devemos tomar consciência de que o 
pecado deve ser combatido em nossas vidas com toda força 
da nossa alma. Mas como combater o pecado? Proponho três 
maneiras de vencê-lo, sendo a primeira delas um 
reconhecimento das nossas fragilidades e inclinações 
da nossa natureza humana que nos levam a pecar 
mesmo depois de ter conhecido a libertação promovida por 
Cristo. O curioso é que as inclinações que eu tenho ao 
pecado não são as mesmas que afetam a você. Astucioso e 
paciente, o inimigo que é o agente do pecado, estuda 
minuciosamente as fragilidades individuais de cada um, nos 
tentando nas áreas que somos frágeis. A segunda é nos 
enchermos da presença de Cristo, que nos fortalece e 
nos dá poder para vencê-lo. Aqui encontramos um mal 
comum à toda humanidade. Não há uma facilidade de nos 
enchermos de Deus na mesma proporção que nos enchemos 
de desejos carnais. Devemos desenvolver uma disciplina 
pessoal e diária de ações que proporcionem e nos levem 
plenitude divina em nossa alma, como ler a bíblia e orar 
diariamente. A terceira é relembrarmos os prejuízos e 
sofrimentos que o pecado nos produz, produzindo em 
nosso interior uma profunda aversão contra tudo e todos 
que podem nos afastar de Deus e dos privilégios da nossa 
filiação.

Sabendo que foram os nossos pecados quem motivaram a 
crucificação de Jesus, cada vez que reeditamos o pecado em 
nossas vidas, estamos levando Cristo novamente à cruz, 
recriando a necessidade de um sofrimento desnecessário ao 
nosso Salvador. E se isto acontece, a pergunta mais 
pertinente para este caso é: Pecado para que te quero?

Pecado para que te quero?
Pr. Harry Tenório

Acampamento da Família 2010
As inscrições para o Acampamento se encerram hoje. Há 4 

meses que estamos organizando e divulgando esse evento que 
será um dos mais impactantes da nossa vida. Alguns irmãos e 
irmãs deixaram para se programar na última hora e com isso se 
“apertaram” financeiramente. Mas, como estamos desejosos 
em levar toda a igreja, resolvemos facilitar para você que tem 
família e não dispõe do valor. Como? Você poderá dividir o 
pagamento em até 3 vezes com cheques para  FEVEREIRO, 
MARÇO e ABRIL.  Por isso você que ainda não deu o seu nome 
ou não acertou o pagamento, deverá fazê-lo hoje. É 
importante destacar que mesmo que você pague R$60,00 ou 
R$40,00, esse valor NÃO COBRIRÁ OS SEUS CUSTOS. Em 
resumo: a igreja também está investindo um valor em “R$” na 
sua vida para que você não fique de fora. O preletor deste ano 
será o Pr. Misael Morais, pregador avivalístico que tem 
abençoado muitas vidas através de seu ministério. Também 
teremos a participação da cantora Raquel Morais (esposa do 
Pr. Misael).  Os que forem a esse acampamento passarão por 
um grande avivamento, serão tremendamente impactados 
pelo poder de Deus e se eu fosse você, PAGARIA PRA VER!

JEJUM, ORAÇÃO E CONSAGRAÇÃO
A partir de amanhã (segunda, 8.fev) estaremos nos 

consagrando por uma semana em JEJUM e ORAÇÃO por todos 
os que participarão do acampamento. Na sexta (12.fev), às  
20h teremos uma grande consagração na própria Chácara Stª 
Terezinha e convocamos todos os líderes e equipes que estarão 
envolvidos no acampamento. Serão dias em que o poder de 
Deus se derramará naquele lugar.

Encontrão de Acampantes
Uma grande noite de comunhão, alegria, testemunhos e 

vídeos do acampamento. Traga sua família e venha ouvir, falar, 
dançar e assistir tudo o que Deus fará no nosso acampamento. 
Será tremendo!

FIM!

Aniversariantes 
das próximas 

Semanas

07.Fev: Deise Araújo
09.Fev: Maria Quitéria
10.Fev: Jorge Leonardo
11.Fev: Noemy Marcelle
15.Fev: Antônio Morais
16.Fev: Carolina Neris
20.Fev: Damiana Vieira
20.Fev: Valdileide Santos

Atenção
Informamos que, em virtude 

do acampamento da família 
2010, entre os dias 13 e 17 
de fevereiro não teremos 
atividades em nossa igreja. 
Voltaremos com as atividades 
normais da semana a partir do 
dia 18/02 (quinta-feira). 

Agradecemos a 
compreensão de todos.

Márcio (Inscrições) : 9978.0235
marcio_servo@hotmail.com

Pr. Misael Morais
e Raquel Morais

Acampamento 2010
Chácara Stª Terezinha – De 13 a 16/Fev

R$60,00
Acima de 7 anos.

R$40,00
Até 7 anos.

Valores:

Acampamento 2010 : Último dia para Inscrição!

Ministério de 
Coral

Venha fazer parte e adorar ao 

Senhor junto conosco no Coral 
Gênesis. Interessados falar 
com L is iane  ( l íder  do 
ministério).

Inscreva-se e prepare-se, pois será inesquecível!

Local: Chácara Stª Terezinha

dia 12.Fev (sexta)

das 20 às 21h30


