
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

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 Teatro;

7.Ministério de Jovens;

8.Implantação de Grupos Pequenos;

9.Gestão de Ministérios;

10.Ministério Infantil Gênesis Kids.

Agenda Gênesis

09/Mai : Consagração de Santa Ceia

09/Mai : Santa Ceia do Senhor

09/Mai : Coquetel dia das Mães

15/Mai : Reunião Líderes de Ministério

16/Mai : Culto de Missões

28/Mai : Grande Vigília

29/Mai : Evento 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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Versículo 
Bíblico da 
Semana

"Temos, porém, 
este tesouro em 
vasos de barro, 

para que a 
excelência do 
poder seja de 

Deus, e não de 
nós." 

1 Coríntios 4:7

 

Temos que 
reconhecer que 

somos como 
vasos de barro 
(fracos) e que 

Deus com a sua 
infinita bondade 

nos deu o 
presente da 

salvação pelo 
derramar do 

sangue do seu 
filho Jesus, este 

presente que não 
tem preço. Nós 
carregamos este 
tesouro, o próprio 
Deus, dentro de 

nós. (ler Coríntios 
4:8-11).

Meditação

2010 – Estruturação de GRUPOS PEQUENOS

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes

CONFIRA NOSSA PROGRAMAÇÃO SEMANAL

www.ibgenesis.com.brwww.ibgenesis.com.br

IGREJA BATISTA GÊNESIS
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www.ibgenesis.com.br
Contate a IBIG: (82) 3342.2881
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informativo semanal

VIDAS

DO
através

Amor.

Transformando

Camisa Geração Atitude
O Geração Atitude está vendendo camisas do ministério de 

jovens. Se você quiser comprar deve procurar por Léo, Jú 
ou Poly. Comprando você estará contribuindo para o nosso 
Encontro de jovens que vai acontecer em julho. Abaixo 
segue modelo da camisa. 

QUI DOM (M) DOM (N)

6/5/10 9/5/10 9/5/10

Dirigente DC. ANTÔNIO - PR. GUILHERME

Água ANGÉLICA - OSMARI

Ofertório MARCELO ANTÔNIO ELIANE

Recepção-1 LUIZ / JESSÉ - VINICIUS / ROSÂNGELA

Recepção-2 - - MARCUS / LISIANE

Kids - - LÉO (JÚ)

Estacionamento - - JARBAS / ARLEY

Visitantes - - LUIZ / JESSÉ

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da semana: KATIANE (9311-1166)

Santa Ceia
do

Senhor

"Porque todas as vezes que comerdes deste pão e
beberdes do cálice estareis anunciando a morte

do Senhor, até que ele venha”. 1 Co 11.26

9.Mai : às 18hs : na Gênesis

Participe!

Camisa

Compre já
a sua!

Tempo de Homens e de Mulheres

Quando?  Dia 07 de maio (sexta-feira) às 22:00hs
Onde?  Para as mulheres na casa da Katiane

   Para os homens na casa do Léo
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(Provérbios 4.13) -  “Apega-te à instrução e não a 
largues; guarda-a, porque ela é a tua vida”. 

Era um dia de domingo, havia sido colocado diante de uma 
platéia formada por casais que buscavam naquele encontro 
uma oportunidade para melhorar a vida. Para muitos o está 
ali não significava mais nada, já não havia esperança para 
os seus relacionamentos. Triste fim para quem já constatou 
que não há mais nada que possa ser feito para salvar um 
relacionamento que um dia pareceu perfeito, mas que por 
falta de instrução, por ter se desenvolvido livre, sem uma 
manutenção, foi danificado, morreu.

Olhando no semblante de outros casais, que curioso, suas 
faces não expressam dor, agonia, nem a tristeza comum 
aos que fracassam. Mas o que estão fazendo aqui, pensei, já 
que à vida não vai mal?

Repentinamente a minha mente foi transportada daquele 
local para uma arena olímpica. Vi atletas em preparação 
para uma olimpíada, não estavam ali porque haviam obtido 
maus resultados. Muito pelo contrário, por causa dos seus 
exímios resultados foram escolhidos pelas suas nações para 
representá-las. São os melhores entre os melhores da 
nação. Mesmo assim treinam alucinadamente, querem 
resultados ainda melhores, treinam sob as instruções dos 
melhores treinadores. Homens que são capazes de 
transformar atletas medianos em grande campeões, e que 
são muito bem remunerados para isto. Estes atletas 
apegam-se à instrução dos seus treinadores como ao ar que 
respiram. Sabem que a única via da vitória é a disciplina do 
superar seus limites.  Treinamentos, treinamentos, 
treinamentos.

Quando os pensamentos agitados serenaram, a mente 
voltou ao ambiente que estava. Havia dois grupos distintos 
ali, um grupo dos que necessitavam desesperadamente de 
uma ajuda, e outros que com muito bons resultados 
queriam algo ainda mais excelente. Minha mente não 
demorou muito para voltar a viajar, lembrando da instrução 
de um sábio judeu. Ele dizia que para vivermos uma vida 
vitoriosa precisamos apenas de compreender bem três 
palavras. Aplicá-las com a disciplina de um atleta os 
transformaria em campeões. Com elas nós construímos 
uma vida triunfante, seja na vida profissional, espiritual ou 
no amor, e elas são: “Tente outra vez”. Não com outra vida 
porque só temos esta, não em outra profissão, não com 
outra pessoa, mas “tentar outra vez” com mais técnica, com 
fidelidade às instruções, com a disciplina de um campeão. 

Com três palavras construo uma vida?
Pr. Harry Tenório
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Teatro - Evangelismo e adoração através da arte.

FIM!
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Santa Ceia do 
Senhor

Venha celebrar e participar 

conosco do culto de Santa Ceia. 
Será no próximo Domingo às 
18hs em nosso templo. Serão 
momentos de louvor, adoração e 

muita comunhão. Não fique de fora. Venha com sua família e 
amigos. Aguardamos você! 

4º Encontro - Teologia ao 
Alcance de Todos

Participe deste grande evento que 

ocorrerá no próximo dia 08/05/10 ás 19h 
no centro de convenções de Maceió. O 
mesmo terá como preletor o Pr. Elson de 
Assis e contará com a participação do 
cantor Ozéias de Paula. Não fique de 
fora. Compre já o seu ingresso por apenas 
R$ 3,00 com os nossos diáconos que os 
estarão vendendo após o culto.

Tempo de Homens 
e Mulheres

Prepare seu colchonete, 

pijama, escova de dentes e 
travesseiro, porque teremos 
festa. Uma noite inteira 
exclusiva para mulheres e para 
homens.

Para elas: Filmes com muita pipoca, jogos, um bazar de 
usados e meditação na Palavra.
Para eles: Filmes com muita pipoca, UNO, vídeo game e 
meditação na Palavra.

E pela manhã um delicioso café

Quando?  Dia 07 de maio (sexta-feira) às 22:00hs.
Onde?  Para as mulheres na casa da Katiane

   Para os homens na casa do Léo

Maiores informações: Léo, Jú, Poly, Katiane e Isaac.

Organização: Geração Atitude

3º Encontro de 
Casais com Cristo

A Igreja Batista Gênesis 

agradece a todos que de forma direta ou indireta trabalharam e 
contribuíram para a realização do nosso 3º Encontro de Casais 
com Cristo (ECC). Foram dias muito abençoados pelo Senhor.

Coquetel dia das Mães
O Ministério de Casais Vida Melhor 

oferecerá um delicioso coquetel para 
todas as mães. O mesmo acontecerá 
aqui na igreja após o culto no dia 
09/05. Interessados em participar 

procure os componentes do ministério para comprar os 
ingressos. Maiores informações com Jarbas e Marcielle.

Aniversariantes 
da Semana

02.Mai: Pr. Harry Tenório
02.Mai: Isaac Alexandre
05.Mai: Jucineide Souza
05.Mai: Juliene Pereira

e

vira arte.

Aqui,
sua ideia

Presentes, festas e eventos

Caixas personalizadas

3342-1206 / 8848-5520 - Angélica
Contato:

Imperdível!

Que Deus abençoe e retribua em dobro a todos 

Pr. Elson de Assis

Cantina
Não vá para casa sem antes 

provar das delícias que estão 
sendo vendidas em nossa 
cantina. Salgados, tortas, 
doces e muito mais.

Consagração de 
Santa Ceia

Convidamos você para vir 

junto com sua famíl ia 
p a r t i c i p a r  d e  n o s s a  
consagração de Santa Ceia. 
Será no próximo Domingo das 
08 às 08:55h em nosso 
templo. Contamos com sua 
presença!


