
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.Ministério de Jovens;

8.Implantação de Grupos Pequenos;

9.Gestão de Ministérios;

10.Ministério de Teatro.

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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informativo semanal

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 Ele 

ama o pecador. Se 
você não tem sido 

fiel a Deus, se 
arrependa, peça 
perdão a Deus, e 
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 do 
sentimento de 

culpa, para 
podermos nos 
alegrar com o 

Senhor.

Meditação

Agenda Gênesis

15/Jan : Confraternização Min. Esportes

22/Jan : Encontro de Coristas

28/Jan : Grande Vigília

29/Jan : Festival de Talentos

30/Jan : Café com Líderes

30/Jan : Culto de Missões

05/Fev : Encontro Líderes de GP’s

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

Fique Atento

- Mensagem Oculta -

“E não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das 
trevas; pelo contrário, condenai-as abertamente”. Ef 5.11

É uma cruz de cabeça para baixo, 
também chamada de "pé-de-galinha". 
Simboliza a "verdadeira" paz sem 
Cristo. O pé-de-galinha é uma cruz 
com os braços quebrados e caídos. 

O círculo representa o inferno. Na 
década de 60 foi usada pelos hippies; 
também foi símbolo de ecologia no 
mundo, pois representa uma árvore de 
cabeça para baixo. 

E esse símbolo simboliza a Igreja de Satã nos Estados 
Unidos. 

Fonte: http://www.vivos.com.br/60.htm

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

Coral Gênesis - Adorando através do Louvor

Acampamento
da Família

2011

Retiro Esportivo

de FÉRIAS

Informações pág. 3

Festival de

Informações pág. 3

TALENTOS

29
Jan

Fique ligado!Fique ligado!

Inscrições Abertas - Informações pág. 4

QUI DOM (M) DOM (N)

13/1/11 16/1/11 16/1/11

Dirigente DC. JAMESON - ROSÂNGELA BOTELHO

Água MARIA JOSÉ - EDILENE

Ofertório ELENI ANTÔNIO BONIFÁCIO

Recepção-1 LUIZ / JESSÉ - JORGE / ELZA

Recepção-2 - - ERIVALDO / ROSE

Kids - - RANILDO

Estacionamento - - BRAZ / MÁRCIO

Visitantes - - ANDRÉ / ANGÉLICA

DIAS

Coordenador da semana: MARCELO (3352-4231)

SERVIÇO



(Isaías 61.1) – “O Espírito do Senhor DEUS está sobre mim; 
porque o SENHOR me ungiu, para pregar boas novas aos 
mansos; enviou-me a restaurar os abatidos de coração, a 

proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos 
presos”.

A promessa messiânica deixa transparecer toda ordem de prioridades 
divina. O desejo de salvar o homem da opressão e do pecado era tão 
intenso que em seu recurso mais extremo Deus planeja enviar o seu 
próprio filho como cordeiro substituto. A gente não lida muito bem 
com isto, pois as nossas prioridades são todas imediatas e humanas.
No texto, Deus expressa a urgência e a intensidade do que iria realizar 
através de Jesus. Tudo inicia com unção, porque ela é a força 
propulsora que nos impulsiona a realizar o que Deus planejou para 
nós. Sem unção somos seres comuns. Com a unção divina podemos 
coisas incríveis (vide a vida de Moisés, Josué, Elias, Elizeu, Sanção e 
Davi). Muitos que um dia pensaram que não conseguiriam vencer um 
grande obstáculo, depois de receberem a unção foram além das suas 
expectativas. Eram quatro os objetivos a serem alcançados pelo 
ministério messiânico de Jesus, a saber:

1 – Pregar boas novas aos mansos. A operação de guerra e 
libertação promovida por Deus acontece através da palavra. É incrível 
o poder desta ferramenta divina, sem violência e sem necessidade do 
emprego de força bruta ele vence pela palavra qualquer batalha. Tudo 
começa com o anúncio de boas notícias, a chegada de Jesus em uma 
vida representa isto.
2 – Restaurar pessoas de emoções destruídas. Para fragilizar 
vidas, escravizando e acorrentando-as, Satanás trabalha com 
experiências emocionais dolorosas. Ele é artífice no uso do passado 
para comprometer o presente e aniquilar o futuro. O diabo sabe que 
paralisa por completo uma vida quando abate o coração. Restaurar 
uma vida que foi ferida nas emoções é uma obra com a especificidade 
do ministério de Jesus.
3 – Proclamar liberdade aos cativos. A série de filmes com o herói 
militar “Rambo” era a melhor expressão do eufemismo nacionalista 
americano. O herói entrava praticamente sozinho em bases militares 
de exércitos inimigos para libertar soldados feridos norte americanos 
os levando para casa. Tudo de mentirinha é lógico, mas os americanos 
adoraram a série. De verdade mesmo, quem entra nos domínios do 
reino das trevas para libertar o cativo é Jesus. Esta é sua missão e 
quando declara que  o cativo é liberto, este pode então gozar da vida 
plena que lhe havia sido roubada por Satanás.
4 – Falta ainda à última operação, a abertura de prisões aos 
presos. Sim, porque mesmo tendo sido curado nas emoções, mesmo 
havendo sido restaurado no coração e recebido a ordem de soltura, as 
portas das cadeias do passado parecem ainda oferecer resistência. A 
cena é uma das mais belas a ser vista pelo homem.

Esta operação de milagres simultâneos nesta esfera pode ser vista 
através do encontro de Jesus com a mulher Samaritana. Ela era uma 
mulher aprisionada pelo seu passado, havia casado várias vezes, uma 
experiência infrutífera e dolorosa atrás da outra. Sobre suas emoções 
repousava um sentimento de fracasso profundo. Na verdade sentia 
vergonha do seu passado. Jesus resgatou a sua história, mudou sua 
sorte e transformando-a na maior evangelista do novo testamento. 
Diz o texto que milhares de samaritanos desejavam conhecer Jesus, o 
homem que sabia toda a história e o passado que por vergonha aquela 
mulher escondia. 

Prioridades de Deus
Pr. Harry Tenório

FIM!

Retiro Esportivo de Férias
O Ministério de Esportes de nossa igreja 

realizará nos dias 15 e 16 de janeiro 2011, no 
clube dos correios em Marechal Deodoro, o 1º 
Retiro Esportivo de Férias da Batista Gênesis. 
Neste evento teremos torneios de futebol, 
gincanas, desafios radicais, louvor, palavra e 

muito mais. O valor para participar deste retiro é de apenas R$ 
20,00 por pessoa (alimentação inclusa). Em virtude de ter que 
dormir em Marechal, este evento será apenas para homens. 
Garanta já a sua vaga com Eduardo (Ministério de Esportes) 
através do telefone 8803-2815. 

Acampamento da Família 2011

Onde será? Chácara Stª 
Terezinha - Rua Dep. Armando 
Nogueira Soares, 716 – 
Antares. A estrutura possui 
piscinas (adulto e infantil), 
campos de futebol, campo de 
areia (voley), boate, salão de 
festas, amplo estaciona-
mento, área de camping, 
banheiros e etc.

Preletor: Pr. Tércio (1ª Igreja Batista de Maceió).

Inscrições: No valor das inscrições estão inclusos 6 refeições. 
Visando baratear os custos optamos por retirar o café da 
manhã, tendo em vista que a maioria dos irmãos irá dormir em 
casa.

Valor da inscrição: R$ 100,00 

Como pagar? Você pode dividir o valor, tendo ATÉ O DIA 27 de 
FEVEREIRO  para quitar a sua inscrição.

Maiores Informações:

- Marcus: 8841.8161 / marcus@ibgenesis.com.br
- Secretaria: 3342.2881 / secretaria@ibgenesis.com.br

24 Anos - Bodas de Opala

E foi assim...

Nos encontramos... olhamos... 
conhecemos... começamos... 
convivemos... combinamos... 
desentendemos... perdoamos... 
conversamos... superamos... 
Enfim, descobrimos que nos 
amamos muito e decidimos nos 
tornar apenas um! 24 anos se 
passaram... mas parece que foi 
ontem. Saiba que você continua 
sendo o único amor da minha vida.

Aniversariantes da Semana

    12.Jan : Juliana França

    15.Jan : Luiz Henrique

Andrea Tenório

Fique ligado!

Festival de 
Talentos

No dia 29 de 

janeiro venha 
mostrar suas 
hab i l i dades  
c r i a t i vas  e  
artísticas aqui 
na Gênesis.

Fique ligado!

29
Jan

Ensaio Geral
Ministério de Louvor

Levitas, lembro que no 
próximo sábado (15) 
teremos ensaio geral 
com todos os levitas 
às 14h, na Gênesis.
Trabalharemos duas 
NOVAS MÚSICAS.

Abraços,

Grande Vigília

Você é nosso convidado 

para uma noite de oração
28.Jan - das 18h às 23h45

no templo da Gênesis

Marquinhos

Dica da Semana

Um clássico moderno sobre quebrantamento, 

obediência e autoridade. Muitos cristãos 
experimentam dor, perda e angústia nas mãos de 
outros crentes. Outros carregam histórias terríveis 
e quase inacreditáveis de danos profundos em suas 
vidas.
A história emocionante deste livro proporcionará 
conforto, cura e esperança aos que foram feridos 
diante de um tratamento injusto que sofreram em 
suas igrejas. Perfil de três reis é um conto 
baseado nas figuras bíblicas de Davi, Saul e Absalão. Um livro 
transformador que vai inspirar os leitores a buscar a verdadeira 
paz em Jesus.
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