
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 Adolescentes;

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

"Como também 
nos elegeu nele 

antes da fundação 
do mundo, para 
que fôssemos 

santos e 
irrepreensíveis 
diante dele em 

amor." 
Efésios 1:4

Não foi por acaso 
que o Senhor nos 

colocou neste 
mundo. Ele tem 
um plano para 
todos nós. Sua 
vontade é que 

todos o conheçam 
e alcancem a 

Salvação. E uma 
vez salvos, que 

sejamos membros 
do corpo de cristo. 
Para que assim se 
cumpra a missão 
da igreja, que é 

adorar e servir ao 
Senhor, levando a 
Sua palavra para 
aqueles que ainda 
não o conhecem.

Meditação

Agenda Gênesis

03/Dez : Grande Vigília

04/Dez : Kids Games

04/Dez : Luau Indoor

05/Dez : Café Regional

11/Dez : Casamento Coletivo

11/Dez : Confraternização Min. Esportes

12/Dez : Consagração de Santa Ceia

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

Café Regional
O Ministério de Casais (Vida 

Melhor) convida você para um 
delicioso Café Regional, que 
acontecerá no dia 5 de 
dezembro às 20h30, na 
Gênesis. Nesse café teremos 
cuscuz, inhame, macaxeira, 
tapioca, bolos, sucos, café, e 
muito mais. O valor do 
convite é de apenas R$ 7,00 
(sete reais) adulto e R$ 3,00 
(três reais) criança até 10 
anos. Este evento tem como 
objetivo principal arrecadar 
recursos para a realização do 
Casamento Coletivo (que 
acontecerá em dezembro). 
Não fique de fora. Participe junto com seus familiares e 
amigos. Maiores informações com Jarbas e Marcielle.

3/Dez . 18h às 06h . na Gênesis

Jo 17.20,21

Luau Indoor
dia 4.Dez : na Gênesis

Informações pág. 04

Café Regional : 5.Dez às 20h30 : na Gênesis

A importância da Escola 
Bíblica Dominical

O crescimento na vida cristã não é algo 

automático. É necessário empenho no 
estudo da Bíblia. Na Escola Bíblica 

Dominical os membros terão a oportunidade de estudar 
profundamente as Escrituras Sagradas. O estudo da Bíblia é 
necessário por vários motivos. Estudar a Bíblia nos prepara para 
toda boa obra (2Tm 3.16,17), nos torna pessoas mais fortes e 
bem-aventuradas (Sl 1.1-3), nos dá certeza da salvação (1Jo 
5.13). Estude a Bíblia a fundo conosco na Escola Bíblica 
Dominical e desfrute das maravilhosas promessas do Senhor.

EBD : Domingos às 9h : na Gênesis



Atos 16.1  “Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali 
um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia 
crente, mas de pai grego”.
1

Alguém já disse que sozinho agente pode ir mais longe, isto 
porque quem anda sozinho depende apenas da sua vontade. No 
entanto, o mesmo homem que disse isto observou que quem 
quer realizar mais sempre anda com alguém, isto porque dois 
podem realizar mais que um.

O versículo conta como foi que Paulo conheceu Timóteo, na 
cidade de Listra, ele seria um dos seus melhores discípulos e um 
fiel companheiro ministerial. Para sempre sua vida seria 
marcada pela vida deste jovem evangelista. Timóteo significa 
“honrado por Deus”, o que me parece ser mais que um nome, 
mais que uma referência dos pais a um filho, mais que uma 
faceta da sua identidade, era na verdade um título divino. 

Ao se referir ao seu grande discípulo, Paulo o tratava com o 
carinho de um pai: “filho amado e verdadeiro filho na fé”. 
Seus conselhos a ele assumiam um tom pessoal e paternal, 
revelando a intimidade que um tinha um com o outro. Timóteo 
era alguém que derramava lágrimas pelos sofrimentos de 
Paulo, causados pela cruzada feroz que o inimigo empreendia 
para fazê-lo desistir do que Deus tinha lhe confiado, a saber: 
“anunciar o evangelho aos gentios”.   

“Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, 
para que eu transborde de alegria” (1 Tm 6.4). Timóteo era 
alguém de quem Paulo sentia saudades, que sofria por não vê-
lo. Desculpe a redundância, mas grandes homens de Deus se 
tornaram grandes por terem sido fiéis auxiliares de grandes 
homens de Deus. Além do que, foram continuadores de sua 
obra e ministério. Foi assim que Moisés pôde contar com Josué, 
que Elias pôde contar com Elizeu e que Jesus pôde contar com 
Pedro. 

Você já escolheu alguém a quem dar apoio e seguir? Você 
gostaria de ser identificado por Deus como alguém que ele 
honra? A obra de Deus tem sofrido muito pela falta de unidade 
entre discípulos e seguidores, mas não deveria ser assim. Esta 
semana estava jantando em um restaurante onde 
celebrávamos o aniversário da Edileusa, quando encontrei o 
meu pastor (José Antônio dos Santos). Em uma fração de 
segundos viajei nas boas lembranças que tive ao seu lado, 
seguindo seus passos, seguindo seus conselhos e orientações. 
Pude beijá-lo, abraçá-lo, revelando a falta que ele me faz.

Jamais me arrependi de tê-lo como um mentor, alguém que 
pudesse me amar como um filho na fé, e alguém a quem 
pudesse amar como um pai. Hoje parte da maturidade que 
alcancei devo a ele, que foi alguém que me orientou e 
discipulou. Você não sabe como isto foi e tem sido útil na minha 
vida. Aconselho você a, com urgência, procurar uma pessoa de 
Deus que possa lhe discipular e orientar. Seja fiel a ele e 
colabore com seu ministério. Juntos vocês farão mais, 
realizarão muito, farão proezas em nome do Senhor Jesus, e 
Deus honrará você.

O valor de um grande companheiro
Pr. Harry Tenório

FIM!

Grande Vigília
Convidamos toda igreja para participar da última vigília do ano 

de 2010. Será na próxima Sexta das 18 às 6h do Sábado. Você 
não poder perder. Serão momentos de muita oração e adoração 
ao Senhor. Contamos com a sua presença! 

4º Encontro de Casais com Cristo
A Igreja Batista Gênesis agradece a Deus e a todos que de 

maneira direta e/ou indireta contribuíram para a realização de 
nosso 4º ECC (Encontro de Casais com Cristo). Ao Senhor toda 
honra e toda glória por tudo que nos proporcionou naqueles 
dias.

Kids Games
Teremos no próximo sábado a realização de mais um Kids 

Games em nossa igreja. Uma estratégia mundial utilizada para 
evangelização de crianças de 04 a 14 anos. Focado no esporte e 
na recreação, apresenta lições e princípios bíblicos de uma 
forma divertida e estratégica. Você está convidado para nos 
ajudar neste grande evento evangelístico. Interessados em 
colaborar devem procurar por Eduardo (Ministério de 
Esportes). Contamos com você!

Luau Indoor
O Ministério de Jovens Geração Atitude promove 

no sábado, 4 de dezembro, a segunda edição do 
Luau Indoor. O evento será realizado na Igreja 
Batista Gênesis, às 20h. Se você é jovem, quer 
se divertir, conhecer novas pessoas, encontrar 

amigos e melhorar seu relacionamento pessoal 
com Deus, não perca essa oportunidade cheia de surpresas e 
preparada especialmente para você.

Ministério de 
Intercessão

O Ministério de Intercessão 

de nossa igreja convida você 
para fazer parte dele.
Interessados devem procurar 
a irmã Maria José (líder do 
ministério)

Aniversariantes 
da Semana

30.Nov: Maria Cicera
02.Dez: Aline Tavares
02.Dez: Nelma Pereira
02.Dez: Luciél Verício
02.Dez: Renalda Neris
02.Dez: Ivanaldo José
04.Dez: José Rodrigues

Acampamento da 
Família 2011

Já estão abertas as inscrições 

para o acampamento 2011. 
Planeje-se e não fique de fora, 
pois esse ano promete ser 
ainda melhor. GARANTA SUA 
VAGA! 

Casamento 
Coletivo

Nossa igreja realizará no 

próximo dia 11/12/10 mais 
um casamento coletivo. 
Convocamos toda igreja para 
estarem orando por mais este 
evento. Informações com 
Jarbas e Marcielle (Ministério 
de Casais).

LuauLuau IndoorIndoor
4.Dez às 20h : na Gênesis

Participem!

Inscrições Abertas!

Jo 17.20,21

A Vigília . 3/Dez . 18h às 06h . na Gênesis

Kids Games
4.Dez às 13h

na Gênesis

Feliz Aniversário!

Acampamento
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