
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
19:30 - 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

 
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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2010 – Estruturação de GRUPOS PEQUENOS

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes

CONFIRA NOSSA PROGRAMAÇÃO SEMANAL
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VIDAS

DO
através

Amor.

Transformando

3º Encontro de Jovens
Já começaram os preparativos para mais um encontro de 

jovens da Igreja Batista Gênesis, nesse ano o tema do 
encontro será Atitude 434, você vai se surpreender e ser 
impactado com o que Deus vai ministrar ao seu coração 
através desse tema .

Versículo 
Bíblico da 
Semana

"A intimidade do 
SENHOR é para os 
que o temem, aos 
quais ele dará a 
conhecer a sua 

aliança."  

Salmos 25:14

 

O temor ao 
Senhor nos leva a 
Sua intimidade, 

nos leva a 
obedecer e a 
confiar nEle. 

Quando temos 
intimidade com o 
Pai, recebemos o 
Seu amor e o Seu 

cuidado. A 
intimidade com o 
Senhor, nos faz 

lembrar que Jesus 
está sempre perto 

de nós, e 
querendo 

derramar sobre 
nossos corações a 
Sua paz e o Seu 
amor, para que 

possamos sentir a 
Sua presença viva 

e real.

Meditação

Agenda Gênesis

19/Jun : Kids Games Soccer

25/Jun : Grande Vigília

26/Jun : Encontro de Líderes de GP

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

QUI DOM (M) DOM (N)

17/6/10 20/6/10 20/6/10

Dirigente ELENÍ - PR. GUILHERME

Água C IDA - ROSÁRIA

Ofertório ANTÔNIO DILSON ISAAC

Recepção-1 LUIZ / JESSÉ - JORGE / ELZA

Recepção-2 - - LUC IENE / ROSÁRIA

Kids - - ALUÍSIO

Estacionamento - - MARC ELO / ADRIANO

Visitantes - - ARLEY / MIRLANE

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da semana: ANTONIEL (8809-2930)

Soccer

19.Jun

às 13h

Gênesis
na

Uma tarde especial para as crianças de 
nossa igreja e da comunidade.

3º Encontro de Jovens
dias 16, 17 e 18 de julho.

Informações pág. 5

Dias 16, 17 e 18 de Julho
Na Chácara Village Paradise em Paripueira.

Faça sua pré-inscrição com Irlan



(Gênesis 11.9) -  “Por isso se chamou o seu nome Babel, 
porquanto ali confundiu o SENHOR a língua de toda a terra, 
e dali os espalhou o SENHOR sobre a face de toda a terra”.

A copa é um dos eventos mais universais do mundo. Toda 
diversidade cultural e étnica podem ser vistas ali, resultado 
da obra que Deus realizou em Babel, diversificando as 
línguas de uma geração rebelde, que proclamava a unidade 
e a unanimidade humana contra os juízos divinos. Algo 
como: “na próxima correção, Deus não nos pega 
desprevenidos”. Babel era uma torre de vigia contra as 
possibilidades de um novo dilúvio. Pobres homens, tão 
pertos e tão longes de Deus. Sequer conheciam a 
promessa de que jamais a terra seria visitada por uma 
catástrofe daquelas proporções com água. Aliança que 
Deus firmou com homem, dando de presente o arco íris 
como sinal de que a terra jamais seria destruída com um 
dilúvio. Tanto investimento para nada. Era uma 
humanidade distante de Deus desejando independência e 
controle. 

Olhar para todo o movimento da Copa, o evento esportivo 
mais universal do mundo, me dá um sentimento múltiplo 
de alegria e dó. Alegria porque é lindo observar que quanto 
o mundo se une em torno de um objetivo consegue realizar 
coisas grandiosas, alegria porque a ciência se multiplicou 
de tal forma que todo o evento tem cobertura imediata, 
digital, a cores para os quatro cantos da terra. Dó porque só 
nos unimos com objetivos fúteis. Imaginem se todo o 
mundo se unisse para diminuir o desnível social, financeiro 
e cultural entre os países ricos e os pobres? E se todos 
tivessem unidos um propósito de buscarmos a presença de 
Deus durante um mês com transmissão “on line” para 
todos os países da terra. Ah, como este mundo seria 
diferente.

Em busca de um troféu todo o mundo vai ficar durante 
junho com as atenções voltadas para África do Sul. E se 
todos estivessem unidos para buscar a santidade e uma 
comunhão mais próxima de Deus com os olhos voltados 
para o céu? Este sentimento nostálgico me lembra outro 
grande evento, este sim espiritual e de impacto mundial: 
“O ARREBATAMENTO DA IGREJA”. E não se demora, os 
sinais do tempo estão aí. Este troféu é sim digno de 
corrermos em busca dele, é não perecível e confere ao que 
ganha um prêmio de valor eterno. Em busca dele 
deveríamos todos ficar com os olhos fitos em Deus. 
Enquanto todos correm em busca do troféu da FIFA, 
corramos em troca do troféu do Céu.

Copa 2010
Pr. Harry Tenório
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Teatro - Evangelismo e adoração através da arte.

FIM!

43

Kids Games Soccer
Dia 19 de junho (próximo Sábado) às 13h teremos o Kids 

Games Soccer. Um evento evangelístico para crianças de 04 a 
14 anos de idade. Todas as atividades esportivas deste evento 
estarão voltadas para o futebol (em virtude do período de copa 
do mundo). Não deixe de prestigiar. Venha participar e nos 
ajudar, pois será uma tarde muito especial para as crianças de 
nossa comunidade. Maiores informações com Eduardo 
(Ministério de Esportes).

Deus quer te 
vestir com 
vestes de 

louvor
(Salmos 30.11)

Deus quer vestir o 

nosso coração com 
vestes de louvor. Por 
mais bonitas que sejam 
as suas vestes, se o seu coração estiver triste, com rancor, 
amargura, não vai fluir; as vestes só complementam aquilo que 
está fluindo de dentro de você, e uma roupa bonita não vai 
conseguir esconder as suas iniqüidades. Quando nós 
recebemos de Deus as vestes de louvor, mesmo quando 
estamos passando por alguma situação difícil, podemos dançar 
em Sua presença, pois confiamos que Deus é quem nos dá a 
vitória.

Camisa Geração 
Atitude

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

Compre a sua com 
Jú ou Poly

Atenção
Excepcionalmente 

no dia 20 de junho 
(Domingo) nosso 
culto terá início às 

19h e térmico às 21h.  Anote 
em sua agenda para não 
esquecer e avise aos demais 
irmãos. Agradecemos a 
compreensão de todos.

Aniversariantes 
da Semana

14.Jun: Maria Clara
15.Jun: Digila Cyntia
15.Jun: José Alan
16.Jun: Paulo Sérgio
17.Jun: Fabiana de Cássia
18.Jun: Andrea Tenório
18.Jun: Joel Batista

Apresentação de 
Crianças

Informamos a todos que a 

apresentação de crianças, em 
nossos cultos, deve ser 
previamente informada a 
nossa secretaria e/ou a nossa 
diaconia. As apresentações 
ocorrerem sempre no 4º 
Domingo do mês. Isto é para 
que a liturgia do culto não seja 
afetada de última hora. Desde 
j á  a g r a d e c e m o s  a  
compreensão dos amados 
irmãos. 

n

Grande Vigília
Convidamos a todos para 

participarem de mais uma 
grande vigília que nossa igreja 
irá promover no próximo dia 
25/06. Não fiquem de fora. 
Aguardamos vocês!

Dia 19 de junho

Das 13:00 as 18:00
- na Batista  -Genesis

^

Semperfi
Caixas personalizadas

caixas para presentes,
festas e eventos em geral

Contato:
3342-1206/8848-5520

Angélica
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