
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.Aniversário da Igreja;

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

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

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes

Maceió, 01 de agosto de 2010 - Nº154

Ano III

informativo semanal

Planos de Saúde e 
Odontológico Empresariais
A saúde é considerada uns dos temas mais 

importantes em qualquer parte do mundo. A 
boa saúde nos permite exercer com plenitude 
todas at iv idades necessár ias para 
alcançarmos nossos objetivos. A falta de 
saúde além de causar desconforto e perigo 
para o próprio doente, acaba atingindo a todos 

ao seu redor, de parentes a amigos, chegando até mesmo a 
colegas de trabalho. Colocar a saúde sempre em primeiro 
lugar, é de longe, o melhor investimento que as pessoas 
ou empresas devem fazer, os benefícios são muitos, 
inclusive financeiros, pois sem saúde não se gera renda e 
sim se cria custos. Se você é empresário e quer manter a 
saúde dos seus colaboradores em dia, chegou a sua grande 
oportunidade: planos de saúde e odontológico com as 
melhores condições do mercado. Informações e 
esclarecimentos com Carlos André (Barack) através do 
telefone: (82)  9620-4729.

Versículo 
Bíblico da 
Semana

"Sonda-me, ó 
Deus, e conhece o 

meu coração, 
prova-me e 

conhece os meus 
pensamentos; vê 

se há em mim 
algum caminho 
mau e guia-me 
pelo caminho 

eterno."
Salmos 139:23-24

É um privilégio 
ter um Deus que 
conhece nosso 
intimo, mais do 
que nós mesmos 
o conhecemos. 

Muitas vezes não 
entendemos o 
que estamos 

passando, mas o 
Senhor conhece 

nossa 
necessidade, 

nossos medos, e 
somente Ele é 
capaz de nos 

guiar pelo melhor 
caminho.

Meditação

Agenda Gênesis

03/Ago : Reunião Ministério Diaconal

07/Ago : Reunião de Liderança

08/Ago : Consagração de Santa Ceia

08/Ago : Santa Ceia do Senhor

14/Ago : Culto de Jovens

20/Ago : Grande Vigília

21/Ago : Sábado com os Pais - Kids

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

QUI DOM (M) DOM (N)

5/8/10 8/8/10 8/8/10

Dirigente DC. MARCELO - PR. JESSÉ

Água VAL - OSMARI

Ofertório MÁRCIO IZABELLI ISAAC

Recepção-1 NATALÍCIO / LANA - BENILDE / VERINHA

Recepção-2 - - ARLEY / MIRLANE

Kids - - JARBAS

Estacionamento - - GILVAN / MARCUS

Visitantes - - ELIANE / ELENÍ

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da semana: BONIFÁCIO (9922-7408)

Porque todas as vezes que comerdes este pão e 
beberdes este cálice anunciais a morte do Senhor, 
até que venha - 1 Co 11:26

dia 14.Ago às 19:30h
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Inúmeras respostas podem servir de resposta para esta 
pergunta: “na diversidade de igrejas que existem no meio 
evangélico, onde encontrar uma saudável”? Alguns acham 
que é necessário um estudo do público alvo e atraí-lo segundo 
suas perspectivas e necessidades. Outros podem afirmar que 
para que ela seja saudável e vibrante necessita está 
fundamentada em grupos pequenos, nos quais a “verdadeira 
comunidade” se manifesta e revela. Há quem afirme que será 
necessário abandonarmos os métodos velhos de alcance de 
vidas e de ações litúrgicas, para desenvolver uma igreja com 
métodos novos e atuais. Algumas igrejas estão se judaizando, 
numa tentativa de aproximar a igreja das realidades judaicas, 
como se seus membros fossem judeus, e não gentios. Há 
quem advogue a liberdade ampla e irrestrita de usos e 
costumes.

E nós, como nos posicionarmos neste mar de opções de 
modelos e métodos de igrejas? Há uma direção certa a seguir, 
um modelo que nos garanta atingirmos o sucesso no meio da 
comunidade e a aprovação divina? 

Tenho analisado ao longo dos anos e chegado a uma 
conclusão de que os métodos e modelos de ministérios são 
importantes na construção de uma igreja, mas não será isto 
quem determinará o sucesso deste empreendimento 
espiritual. O que de fato é importante é a aprovação de Deus 
para o que estamos fazendo.

Uma igreja edificada de forma saudável deverá ter um forte 
compromisso com a palavra. Nosso poder não está na 
multiplicação dos grupos pequenos, ou na satisfação do nosso 
público alvo, nem em um programa que tem se apresentado 
como um sucesso em múltiplas igrejas em diversos estados. O 
nosso poder está em nossa mensagem singular, o evangelho 
de Jesus, com todo o seu poder, e no testemunho de vida 
transformada pela ação do Espírito Santo. 

Os métodos de Deus deveriam determinar os nossos 
métodos. Para cada tempo ou para cada povo Deus tem uma 
maneira específica de ação. O evangelho é quem nos capacita 
e nos instrui, é quem torna a igreja não apenas saudável como 
também desejável. Uma boa pergunta a ser feita é: “Se hoje 
sua igreja deixasse de existir, que tipo de falta ela faria para 
você ou para sociedade na qual está inserida?” 

A igreja que Jesus estava edificando era tão saudável e 
desejável, que ele deu sua própria vida na sua edificação. 
Uma igreja se torna importante na medida em que todos os 
que estão envolvidos nela estejam dispostos a gastar-se e 
doar-se a ponto de entregar sua vida por amor das vidas que 
ali estão. Em nenhum outro lugar do mundo encontramos um 
ambiente de cumplicidade, amizade e restauração tão fortes 
como na igreja.

Como edificar uma igreja saudável?
Pr. Harry Tenório

FIM!

Santa Ceia do 
Senhor

Participar da Santa Ceia do 

Senhor é um grande privilégio à 
todo o cristão. Quando fazemos 
isso com sinceridade e adoração, 
estamos renovando os nossos 

votos de fidelidade para com o Senhor. Antes da sua morte, 
Jesus serviu a ceia aos seus discípulos. Esse momento foi de 
valor singular na vida da igreja que estava prestes a nascer. 
Nesse dia, o Senhor deu conselhos para a eternidade. O clima 
era de despedida, os discípulos não estavam entendendo muita 
coisa. Mas, foi nesse momento que Ele fez uma das maiores 
promessas para a sua igreja: “Em verdade vos digo que não 
beberei mais do fruto da vide, até àquele dia em que hei de 
beber, novamente convosco, no reino de meu Pai”. (Marcos 
14.25).
Convidamos você e sua família para participar do culto de Santa 
Ceia que ocorrerá no próximo domingo às 18h em nossa igreja. 
Serão momentos de profunda adoração e comunhão. Não fique 
de fora. Aguardamos você!

Casamento 
Coletivo

O Ministério de Casais Vida 

Melhor informa que as 
inscrições para o próximo 
casamento coletivo em 
nossa igreja já estão abertas. 
O casamento será realizado 
no dia 11 de dezembro em 
nosso templo. Pedimos que os 
interessados procurem o 
quanto antes os membros do 
Vida Melhor para realizar a 
inscrição.
Maiores informações com 
Jarbas e Marcielle (líderes do 
Ministério de Casais). 

Consagração de 
Santa Ceia

Convidamos todos para 

dedicarmos o domingo de 
Santa Ceia ao Senhor em 
nossa consagração. A mesma 
ocorrerá no próximo domingo 
das 08 às 08:55h no templo 
de nossa igreja.

Aulas de Vilão
Já começaram as aulas de 

violão para iniciantes com o 
professor Fábio Zani. Se você 
tem vontade de aprender 
ainda dá tempo de fazer parte 
desta primeira turma.

 

Reunião : dia 07.Ago : às 19h : na Gênesis

Reunião de Liderança
Convocamos todos os líderes e co-

líderes de ministérios para uma reunião 
administrativa com a Gestão de 
Ministérios de nossa Igreja. A mesma 
acontecerá no dia 07/08/10 às 19h. 

Neste dia será apresentada a forma de como ocorrerá a 
assessoria, por parte da gestão, aos ministérios. Portanto, a 
presença de todos é importante e indispensável.

Culto de Jovens
No primeiro semestre de 2010 os cultos de jovens seguiram  

uma série denominada S.O.S, onde abordamos as questões da 
Santidade, da Obediência e do Serviço na vida dos jovens. No 
próximo culto, dia 14 de agosto às 19:30h, iniciaremos uma 
nova série,  agora abordaremos o tema RESGATE. Você está 
convidado para participar. Não Perca!

Santa Ceia : 8.Ago às 18h : na Gênesis

14.Ago às 19:30h

Fábio Zani: 9121-8155 / 9655-2171

fabinho_soares_@hotmail.com

Matricule-se Já!

Aniversariantes 
da Semana

02.Ago: Maria Nireide
03.Ago: Emanuelle Santos
06.Ago: Rose Ferreira

Ministério 
Diaconal

A liderança do 

M i n i s t é r i o  
D i a c o n a l  
convoca todos 
os diáconos e 
obreiros para 
reunião que 
acontecerá na próxima terça 
às 19h em nossa igreja. 
Contamos com a presença 
de todos.

Todas às quintas : 20h : na Gênesis
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