
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 - 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
16:00 - Futebol Masculino

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

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

"Em verdade, em 
verdade vos digo: 

se alguém 
guardar a minha 
palavra, não verá 

a morte, 
eternamente." 

João 8:51

O homem sempre 
procurou escapar 
da morte. Apesar 

de todos os 
tratamentos para 
rejuvenescimento 
e renovação das 
células, ainda 

assim o homem 
não se livrou desse 

temor. Somente 
uma Pessoa 

conseguiu vencer a 
morte: Jesus 

Cristo. Se você 
tem este Jesus em 
seu coração, então 
você também está 
livre do medo e do 
poder da morte! 

Só assim você não 
mais verá a morte.

Meditação

Agenda Gênesis

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

12/Fev : Culto de Jovens

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

- Olho que tudo vê -

Simboliza o olhar de satanás 
sobre as finanças do mundo (ver 
nota de um dólar). Uma pirâmide 
cujo cume (a elite) é esclarecida 
pelo olho da consciência que o vê 
tudo e domina uma base cega, 
feita de tijolos idênticos (a 
população). 
As duas menções em latim são 
muito significativas. "NOVUS 
ORDO SECLORUM" significa, "nova 
ordem para os séculos dos séculos". Em outros termos: nova 
ordem mundial. E "ANNUIT CŒPTIS" significa: "nosso 
projeto será coroado de sucesso". Franklin Roosevelt  em 
1933 ordenou que se introduzisse esse símbolo nas notas de 
1 dólar. Roosevelt foi presidente dos EUA, um dos 13 
presidentes que eram Maçons.

Fonte: http://www.realidadeoculta.com/olho.html

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

Coral Gênesis - Adorando através do Louvor

QUI DOM (M) DOM (N)

20/1/11 23/1/11 23/1/11

Dirigente MARCOS BENTO - PR. JESSÉ

Água KATIANE - BENILDES

Ofertório ISAAC ELZA JANE

Recepção-1 LÉO / CIDA - JAMERSON / ISABELI

Recepção-2 - - JULIANA / KATIANE

Kids - - LÉO (JULIANA)

Estacionamento - - ULISSES / ISAAC

Visitantes - - MARCUS / LISIANE

DIAS

Coordenador da semana: MARCOS BENTO (8851-7866)

SERVIÇO
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(Jonas 1.15) – “E levantaram a Jonas, e o 
lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria”.

Há muitos anos atrás um navio enfrentou uma 
tempestade feroz por causa da rebeldia de um homem 
que atravessava os mares dentro dele. O Jonas não era 
para estar naquele barco, mas na atitude mais errada da 
sua vida resolvera fazer sua vontade em detrimento da 
vontade de Deus.

Ir pregar na grande metrópole de Nínive, conforme a 
proposta divina, certamente implicaria em uma forte 
possibilidade de ocorrer o perdão divino sobre aquela 
cidade. Era o que Jonas não queria. Sendo assim, tomou 
um navio na direção errada. Pensava Jonas que sua vida 
era governada por ele mesmo, não refletindo sobre as 
conseqüências que sua atitude poderia provocar na sua 
inconseqüente independência de Deus.

Quando os marinheiros descobriram que aquela fúria do 
mar poderia ser uma ação interventiva de Deus 
tentando alinhar a vida do profeta Jonas com sua 
vontade, foram tomados de desespero. A cena sugere 
que uma pessoa em desacordo com a vontade de Deus 
pode trazer tempestades para si e para quem estiver por 
perto. Ao se aperceberem disto, os marinheiros que 
conduziam o barco fizeram o que podiam para estancar 
a fúria do mar. Remaram com mais intensidade ainda, 
oraram ao Senhor, mas nada acalmava o mar. 

Desesperados, observando que nenhuma tentativa 
resultara na interrupção da tempestade, resolveram 
então perguntar ao culpado o que fazer. A sugestão do 
profeta era extrema, mas a única que ele tinha para 
sugerir na hora: “me lancem ao mar”. Poderia ter dito, 
mudem a direção do barco, me levem para Nínive que a 
tempestade se acalma. Preferia morrer a ter que fazer o 
que Deus havia pedido.

Os marinheiros não tiveram dúvida, se Jonas não 
priorizava a vida que tinha, não era assim com eles. 
Jogaram Jonas no mar. Tudo na vida é uma questão de 
prioridade, e a prioridade mais absoluta do cristão é 
conhecer a vontade de Deus e executá-la com prazer. 
Você já sabe o que Deus quer de você?

Prova de que o crente quando resolve se rebelar atrai 
tempestades a sua vida, quando Jonas foi jogado do 
mar, o mar se acalmou. 

Uma questão de prioridade
Pr. Harry Tenório

FIM!

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

29
Jan

Ministério de Louvor na Igreja 
Batista da Paz

No próximo domingo alguns integrantes do Ministério de 
Louvor da Gênesis estarão celebrando a Deus no aniversário da 
Igreja Batista da Paz (Jacintinho).
O Pr. Guilherme estará pregando lá nesses dias. Pedimos a sua 
oração para que Deus os use de forma tremenda!!

Dica da Semana
- A ética ambiental nos Evangelhos -

- Ultimato -

Diz-se com frequência que a Bíblia começa 
com um jardim e termina com uma cidade. 
Embora esta seja uma afirmação da vida 
urbana, ela não apresenta toda a história, 
porque o livro do Apocalipse nos dá a 
imagem de uma cidade-jardim. Uma cidade 
onde “o rio de água da vida sai do trono de 
Deus e do Cordeiro, no meio da rua 
principal. De cada lado do rio está a árvore 
da vida, que frutifica 12 vezes por ano. As 
folhas da árvore servem para a cura das 
nações”.

À medida que a questão ambiental se torna premente, os 
cristãos começam ler a Bíblia em busca de orientação ou de 
uma ética ambiental. E o que as Escrituras dizem? Qual era a 
atitude de Jesus em relação à terra? O que ele disse sobre o 
meio ambiente? Há uma ética ambiental “divina” nos 
Evangelhos? Aqui temos uma resposta a estas perguntas.

Festival de Talentos

Inscreva-se hoje mesmo e se prepare 
para o Festival de Talentos. Teremos uma 
tarde com muita diversão, comunhão, 
comida, alegria, brincadeiras e muito 
mais!!!! Traga toda sua família e venha se 
divertir nesse dia. As inscrições já estão 
abertas, mostre o que você sabe fazer!!!!
Para inscrever-se procure o William.

Festival de Talentos
         29.jan – 15h - na Gênesis

Aniversariantes 
da Semana

   16.Jan : Sintia Gabriela
   18.Jan : Lana Lúcia
   20.Jan : Arley Casado

Bodas de Papel

Amor, quanta alegria sinto neste dia 
dedicado à nós, porque um dia Jesus nos 
ungiu com o óleo sagrado e fez nossos 
caminhos se cruzarem. Nesse nosso 1º ano 
de casados, tenho cada vez mais certeza 
que és o maior e melhor presente de Deus 
para minha vida. Eu sempre quis alguém 
assim pra me amar e cuidar de mim. 
Prometo sempre retribuir tudo aquilo que 
tens feito por mim, te fazer mais feliz e ser 
tudo o que você sempre quis. Te amo muito 
e JAMAIS DEIXAREI VOCÊ.

Luciana Alves

Café com Líderes

Convidamos todos os líderes 
de ministérios para um café 
da manhã no dia 30 de 
janeiro, às 8h, na sala do 
Papo Jovem.
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