
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.Acampamento da Família 2011;

7.4º Encontro de Casais com Cristo;

8.Implantação de Grupos Pequenos;

9.Gestão de Ministérios;

10.Ministério Infantil Gênesis Kids.

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

Workshop Praise
O Workshop Praise é um evento realizado por músicos e 

tem como objetivo trocar experiências e técnicas musicais 
entre os participantes. A Banda Instrumental Cristocêntrico, 
composta por ótimos músicos do cenário alagoano e sob a 
direção do contrabaixista Dinez, será a grande responsável 
pela condução do evento. No workshop serão realizadas 
oficinas instrumentais, prática em conjunto e apresentações 
que prometem bastante interação entre os participantes. 
Para um melhor aproveitamento, é importante que os 
participantes venham preparados para passar todo o dia, 
tendo em vista que a programação acontecerá das 9h às 
17h. Os interessados devem garantir o mais rápido possível 
a inscrição, tendo em vista que as vagas serão limitadas.

Versículo 
Bíblico da 
Semana

"Porque aos seus 
anjos dará 

ordem a teu 
respeito, para te 
guardarem em 
todos os teus 
caminhos." 

Salmos 91:11

Muitas vezes 
parece que 

escolhemos o 
caminho errado, 
mesmo assim a 

promessa de 
Deus é que em 

"todos" os 
caminhos 
estaremos 

guardados por 
Seus anjos. 

Neste versículo 
o Senhor mostra 
o quanto somos 

importantes, 
pois até mesmo 
aos anjos Ele dá 
ordens ao nosso 

respeito.

Meditação

Agenda Gênesis

02/Out : Culto de Adolescentes

09/Out : Culto de Jovens

10/Out : Consagração de Santa Ceia

10/Out : Santa Ceia do Senhor

15 e 16/Out : Acampadentro KIDS

16/Out : Culto em Ação de Graças

23/Out : Casamento

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

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

Local: Ig. Batista Gênesis
Data: 30.out –  9h às 17h
Entrada: R$10,00
Informações: 
Pré-inscrição: http://wpraise.blogspot.com
Obs.: é necessário fazer a pré-inscrição pelo blog.

8841.8161 / 8825.5807

QUI DOM (M) DOM (N)

30/9/10 3/10/10 3/10/10

Dirigente DC. ISAAC PR. GUILHERME

Água GETÚLIO EDILENE

Ofertório MARCELO ISAAC BONIFÁCIO

Recepção-1 ALUISIO / MARIA JOSÉ JORGE / ELZA

Recepção-2 - - GELZA / CIDA

Kids - - RANILDO

Estacionamento - - ANTÔNIO / LÉO (CIDA)

Visitantes - - MARCELO / IZAURA

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da semana: KATIANE (9311-1166)

Informações pág. 05

Tema: 

- Como eu
me vejo? -



(Marcos 16.15) -  “E disse-lhes: Ide por todo o mundo, 
pregai o evangelho a toda criatura”.

O axioma “dever de casa” deveria ser apenas aquele exercício 
que o professor passa para que o aluno pratique em casa os 
ensinos aprendidos na escola, mas ganhou ares de um adágio 
acerca das obrigações mínimas a serem praticadas.
A igreja recebeu o “seu dever de casa” de Jesus. O Ide e pregai é 
parte integrante das nossas obrigações mínimas, uma resposta 
obviamente esperada diante dos inúmeros benefícios advindos 
da cruz. 
Durante muitos anos a igreja cumpriu “seu dever de casa” com 
muita eficiência, tendo cada crente entendido o privilégio 
recebido na grande comissão recebida de Jesus. Ganhar uma 
vida para Jesus era para o cristão a coisa que mais produzia 
alegria em seu coração. É só estudar a história da igreja que 
vamos descobrir histórias emocionantes, de gente que se 
apaixonou por vidas, e que quis levar a mensagem da salvação 
a outros povos. 
No cumprimento “do dever de casa”, muitos foram muito mais 
além, tocando o mundo com sua paixão por Jesus, livrando 
multidões de vidas do inferno. Willian Carey é um destes 
homens de história apaixonante. O sapateiro inglês, o pregador 
leigo que viveu no século dezoito, trabalhou durante anos para 
juntar o dinheiro da passagem, sua, da esposa Doroty, e a dos 
cinco filhos rumo à Índia.  A viagem desconfortável durou cinco 
meses, mas o sacrifício valeu à pena.
Carey traduziu a bíblia para vários idiomas, fundou várias 
igrejas, fundou muitas escolas cristãs, preparou muitos 
pastores nativos, e ganhou milhares de hindus para Cristo. 
Tudo isto sem o apoio da igreja inglesa, que perdeu uma grande 
oportunidade de ter feito parte desta história linda. Não foi fácil 
para este homem, passou fome, enfrentou doenças e mortes, 
mas com suas habilidades manuais, trabalhou muito para 
poder se manter em uma nação estrangeira, mas não 
esmoreceu. Avançava acordado pelas madrugadas depois de 
dias de trabalho intenso lutando pela sua manutenção, 
traduzindo a palavra de Deus nos diversos idiomas e dialetos 
falados na Índia. 
Um olhar crítico para Carey nos ensina múltiplas lições, e 
produz um aprendizado: “para salvar milhares de vidas, Jesus 
só precisa de um homem que se apaixone pelo cumprimento do 
dever de casa”. Ele não era um pastor, não tinha uma fortuna 
reservada que o auxiliou a executar o chamado, não tinha sua 
manutenção garantida por sua igreja, mas tinha paixão por 
Jesus. Este é o único elemento que não pode faltar no 
cumprimento do chamado.
Aos poucos a igreja foi perdendo o ardor missionário, e os seus 
membros deixando de vivenciar o cumprimento desta grande 
comissão. Para nossa vergonha e tristeza não estamos fazendo 
“o dever de casa”. Já não estamos incluindo na nossa relação de 
prioridades a missão de ganhar vidas para Jesus. Que Deus nos 
livre desta letárgica omissão.

Dever de Casa
Pr. Harry Tenório

FIM!

Culto de Adolescentes
A adolescência é sem dúvida a fase das nossas vidas em que 

mais estamos diante do espelho. É a fase das descobertas do 
corpo, dos valores, da nossa imagem perante o(a)s amigo(a)s, 
enfim, é a fase mais difícil do ser humano, pois é a  fase 
intermediária entre a fase do cerco de mimos (infância) e a fase 
da responsabilidade adulta. Se compreendermos melhor a 
série dessas transformações, teremos mais paciência e 
erraremos menos durante esse período. No próximo dia 
02/10/10, às 19h30 em nossa igreja, teremos um grande 
culto de adolescentes que tratará deste assunto. Não deixe de 
vir, sua presença é muito especial.

Acampadentro Gênesis Kids
Convidamos as crianças de 4 a 11 anos para participar desta 

grande festa que será o ACAMPADENTRO KIDS 2010. É isso 
mesmo, estaremos juntos brincando e aprendendo a Palavra de 
Deus de forma criativa e divertida com vocês. Será dia 15 e 16 
de Outubro. Não perca tempo e inscreva seu filho hoje mesmo, 
pois as vagas são limitadas. O valor da inscrição é de apenas R$ 
15,00 (quinze reais) por criança e poderá ser efetuada no final 
do templo logo após o culto. Não deixe seu filho fora desse 
grande evento em comemoração ao dia das crianças. Maiores 
informações com Jameson e Izabelli.

4º Encontro de Casais com Cristo

Em novembro (de 19 à 21) realizaremos 4º ECC (Encontro de 

Casais com Cristo) da Igreja Batista Gênesis. O ECC é um 
serviço da Igreja, em favor da evangelização das famílias. 
Procura construir o Reino de Deus, aqui e agora, a partir da 
família, mostrando pistas para que os casais se reencontrem 
com eles mesmos, com os filhos, com a comunidade e, 
principalmente, com Cristo. A evangelização do matrimônio e 
da família é missão de toda a Igreja, em que todos devem 
cooperar segundo as próprias condições e vocação. 
Convocamos os amados 
irmãos a estarem orando por 
mais este grande evento de 
nossa igreja. Contamos 
com todos vocês!

Casamento Coletivo
Estão abertas as inscrições para o 

casamento coletivo que nossa igreja 
irá celebrar no dia 11/12/10. 
Interessados devem procurar os 
componentes do Ministério de Casais Vida Melhor para realizar 
a inscrição. Maiores informações e esclarecimentos com Jarbas 
e Marcielle (líderes do Ministério de Casais).

todos os domingos às 9h

Santa Ceia do 
Senhor

Culto de Jovens
No dia 9 de outubro às 19h30 

o Geração Atitude realizará 
mais um culto de jovens e 
convida você para participar. 
Será um culto de muita 
adoração e comunhão. Venha 
e traga convidados!

Aniversariantes 
da Semana

27.Set: Erivaldo Farias
28.Set: Brenda Jennifer
30.Set: Gilvan Barbosa
30.Set: Cristhiane Santos
01.Out: Adilane Alves
02.Out: Marlene Oliveira
02.Out: Aleksângela Dantas

Aniversariantes 
da Semana

27.Set: Erivaldo Farias
28.Set: Brenda Jennifer
30.Set: Gilvan Barbosa
30.Set: Cristhiane Santos
01.Out: Adilane Alves
02.Out: Marlene Oliveira
02.Out: Aleksângela Dantas

Papo Jovem
Na sala Papo Jovem da EBD 

os alunos estão participando 
do curso “Uma vida com 
propósitos”. Estamos vivendo 
momentos de aprendizagem e 
cresc imento esp i r i tua l .  
Convidamos todos os jovens a 
estarem conosco.

dias 15 e 16/OUT

na Gênesis

Casamento Coletivo : Inscrições Abertas

10.Out às 18h

Gênesis


	Página 1
	Página 2

