
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
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informativo semanal

Curiosidades Bíblicas

Versículo 
Bíblico da 
Semana

"Se, com a tua 
boca, confessares 

a Jesus como 
Senhor e, em teu 
coração, creres 

que Deus o 
ressucitou dentre 
os mortos, serás 

salvo." 
Romanos 10:9

Amados irmãos, 
que coisa 

tremenda fez o 
Senhor por nós. 
Nos amou de tal 

maneira, que nem 
ao Seu próprio 
filho poupou. 

Enviou Jesus para 
morrer em nosso 
lugar, e nos trazer 
salvação. E assim 

como Cristo 
ressuscitou nós 

que confessamos 
a Ele como nosso 

Senhor e 
Salvador, também 
iremos ressuscitar, 

e teremos vida 
eterna com Deus.

Meditação

Agenda Gênesis

18 e 19/Set : 9º Aniversário Batista Gênesis

24/Set : Grande Vigília

25/Set : Culto de Jovens

26/Set : Culto de Missões

09/Out : Culto de Jovens

10/Out : Consagração de Santa Ceia

10/Out : Santa Ceia do Senhor

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

Sua presença será um grande presente para nós.

QUI SÁB DOM (M) DOM (N)

16/9/10 18/9/10 19/9/10 19/9/10

Dirigente GILVAN PR. GUILHERME PR. HARRY PR. HARRY

Água LISIANE NALDA GELZA OSMARI

Ofertório JAMESON ROSÁRIA ISABELLI BRAZ

Recepção-1 LUIZ / JESSÉ MARCOS / JANE ISAAC / KATIANE ANDRÉ / ANGÉLICA

Recepção-2 - GELZA / OSMARI - JARBAS / MARCIELLE

Kids - JAMESON - NATALÍCIO

Estacionamento -

ANDRÉ / DÍLSON

BRAZ / JARBAS -

MARCELO / MÁRCIO

ULISSES / ALUÍSIO

Visitantes - NIREIDE / VAL - ERIVALDO / ROSE

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da semana: MARCUS (9147-7635)

Pr. Pedrão
(preletor)

(www.cbrio.com.br).

 da Comunidade

Batista do Rio

18/SET 19/SET

1. Quais os livros da Bíblia que tem apenas 1 capítulo? 

5. Qual o menor livro da Bíblia?

4. Qual o maior livro da Bíblia?

6. Quais os livros da Bíblia que terminam
com um ponto de interrogação? 

2. Em quais os livros da Bíblia não
encontramos a palavra Deus?

3. Quem era rei e sacerdote
ao mesmo tempo? (Gn 14)

Respostas? Confira no próximo informativo
ou na Bíblia mais próxima

7. Qual o sobrinho que se casou com a sua tia? (Êx 6)



(Lucas 22.20) - “Semelhantemente, tomou o cálice, 
depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo 
testamento no meu sangue, que é derramado por 
vós”. 

Nenhum outro ato litúrgico oficiado por Jesus gerou tanto 
impacto e seu efeito se tornou tão marcante quanto a sua 
última Ceia com os discípulos. O que era para ser apenas 
uma última refeição com os doze apóstolos, tornou-se 
uma reunião de anúncios proféticos. O pão e o vinho, tão 
presentes nas celebrações judaicas, agora recebem um 
sentido todo especial: o pão seria símbolo do corpo e 
vinho símbolo do sangue, ambos seriam oferecidos pelo 
perdão de pecados de toda humanidade. 
A fragilidade de ter um traidor no meio dos doze, logo foi 
anunciada. A dúvida angustiante estampada na face dos 
apóstolos revela a fragilidade humana. A pergunta que 
todos faziam era única: “Serei eu o traidor?” A morte dele 
ali tão abertamente anunciada em detalhes, à paz que 
transmitia no anúncio antecipado de verdades tão 
angustiantes, oferece circunstâncias únicas aquela Ceia.

Ceia é assim, sempre acontece algo extraordinário. O 
pastor Bento, servo de Deus fiel que pastoreava uma 
igreja no sertão da Paraíba, nunca mais esqueceu o dia 
daquela Ceia, comprovando o que digo aqui. Havia 
chegado de Minas Gerais ali naquele lugarejo, um crente 
bem conversador. Trazia uma carteira bonita, destas que 
qualquer um pode fazer em computador. Nela estava 
escrito as iniciais que dizia que ele era um pastor. 
Contando uma história bonita, enganou a todo mundo, 
até enganou o pastor. Foi em um dia de ceia, quando o 
pastor com o pão e cálice com vinho na mão, que a 
máscara do embusteiro foi ao chão. O capeta incorporado 
no corpo do falso pastor, com pressa em agonia logo 
anunciou: “Eis aqui um assaltante de banco, filho de 
crente e desviado, que fugindo da polícia mineira fiz 
se passar por pastor. Tinha planos de causar muita 
desgraça através da vida dele, mas não posso 
provar deste sangue, e por isto deste corpo saindo 
sem que ninguém mande agora já estou”. Naquela 
hora, o rapaz voltando à consciência, com um ar de quem 
estava muito confuso, perguntou: “onde estou? Que lugar 
é este?”

A cena avivou a pequena congregação, e todos ficaram 
sabendo que em dia de Ceia, escondido e incorporado em 
alguém, o diabo não fica não. Com pressa e bem ligeiro, o 
bicho sai todo envergonhado, deixando são e liberto 
qualquer ex-embusteiro. 

O PODER DE UMA CEIA
Pr. Harry Tenório

FIM!

9º Aniversário Batista Gênesis
Será no próximo final de semana a grande celebração em 

gratidão ao Senhor pelos 9 anos de existência da Igreja 
Batista Gênesis. Você e sua família são nossos convidados 
especiais. Venha compartilhar conosco deste momento de 
alegria por todas as coisas que o Senhor tem nos 
proporcionado. O preletor nesta grande festa será o Pr. Pedrão 
(ex-participante do programa NO LIMITE) da Comunidade 
Batista do Rio (www.cbrio.com.br). Divulgue para seus amigos 
e parentes. Vamos todos juntos adorar ao Senhor; que é digno 
de toda honra e toda glória.

Culto de Missões
A Fantástica aventura de ofertar

"Cada um contribua conforme seu 
coração lhe diz, não com lamentação ou 
por obrigação, pois Deus ama aquele 
cujo coração está em sua oferta (...) 
Porque Deus, que dá a semente para o 
lavrador plantar e, mais tarde, boa produção para colher e 
gastar, mais e mais dará a vocês semente para plantar e a fará 
crescer, a fim de que vocês possam produzir, da sua colheita, 
mais e mais fruto." 2 Co 9.7,10 (Bíblia Viva).

Em tempos de materialismo e individualismo, em que a 

sociedade tem como maior preocupação a satisfação dos 
desejos individuais, em que pé nos encontramos? Temos sido 
diferentes? Como temos entendido nosso papel na oferta? 
Neste culto de missões, dia 26 de setembro, poderemos 
descobrir como investir de nosso tempo, talentos e tesouros 
para acelerar o cumprimento da Grande Comissão e colher 
resultados maravilhosos no caminhar com Deus.
Teremos, também, a apresentação do destino de nossa viagem 
missionária (Projeto Vida Plena) deste ano. Traga sua oferta e 
participe deste propósito conosco.

Participe! Sua presença será um

grande presente para nós.Pr. Pedrão

Culto de Jovens
No próximo dia 25/09/10, 

às 19h30 em nossa igreja, 
teremos mais um culto de 
jovens. Será uma noite de 
muita adoração, diversão, e 
alegria. Não fique de fora. 
Venha junto com seus 
familiares e amigos. 

Gênesis Kids
Vem aí um grande evento em 

comemoração ao dia das 
crianças. Muita brincadeira, 
diversão, alegria e surpresas.

Grande Vigília Viagem 
Missionária

Aluguel de Trajes a Rigor.

(82) 3321-3179
Contato: Renata e Elení

15.Set: Caio Henrique
15.Set: Vanilda Lúcia
16.Set: Carmem Eleonôra
18.Set: Claudenice Vieira

Aniversariantes da Semana

12.Set: Fábio Sandes
12.Set: Carlos Alberto
14.Set: Lucas Victor
15.Set: Rosileide da Silva

Rua Bomfim, 45 – Jacintinho
Em frente a Rádio 96FM

das 18 às 23h45

25 de SETEMBRO

Contamos

com
Você!
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