
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;

7.4º 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

Futebol Society
No próximo dia 16 de outubro teremos um grande jogo de 

futebol society para os membros de nossa igreja. Todos 
estão convidados para este grande momento de alegria, 
diversão e comunhão. O valor para participar do jogo é de 
apenas R$ 7,00 (sete reais) por pessoa. Lembramos 
novamente que este evento será apenas para membros da 
Igreja Batista Gênesis. Maiores informações e 
esclarecimentos com Eduardo (líder do Ministério de 
Esportes). Contamos com a sua participação!

Versículo 
Bíblico da 
Semana
"Mas Deus 
escolheu as 
coisas loucas 
deste mundo 

para confundir as 
sábias; e Deus 

escolheu as 
coisas fracas 
deste mundo 

para confundir as 
fortes." 

1 Coríntios 1:27

A fé do cristão o 
leva a fazer coisas 

que parecem 
loucura aos olhos 

humanos. Mas 
Deus usa essas 

coisas para 
revelar Seu poder 

transformador. 
Deus enxerga 

além das 
aparências. Por 

isso, mesmo que 
aos nossos olhos 
seja impossível, 
para Deus basta 
uma palavra e o 

milagre acontece.

Meditação

Agenda Gênesis

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

23 e 24/Out : 2ª Viagem Missionária

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

Workshop Praise

Inscrições abertas!

Futebol Society

dia 16.Out

Local: A definir

das 19h30 às 22h

QUI DOM (M) DOM (N)

7/10/10 10/10/10 10/10/10

Dirigente DC. MARCELO PR. PLÍNIO

Água MARIA JOSÉ KATIANE

Ofertório ANTÔNIO MÁRCIO LUCIENE

Recepção-1 JARBAS / MARCIELLE ANDRÉ / ANGÉLICA

Recepção-2 - - LÉO / CIDA

Kids - - ALUISIO

Estacionamento - - JARBAS / NATALÍCIO

Visitantes - - NIREIDE / VAL

DIAS

Coordenador da semana: MÁRCIO (3354-2277)

SERVIÇO

Santa Ceia do
SENHOR

10.Out

às 18h

"Porque todas as vezes que comerdes deste pão e 
beberdes do cálice estareis anunciando a morte do 

Senhor, até que ele venha”. 1 Co 11.26



“Faço questão de repetir: Ninguém me considere 
insensato” (2 Co 11.16).

O apóstolo Paulo vai dissertar sobre a alegria produzida pelo 
sofrimento, quando inicia revogando para si a sensatez de quem fala 
dos sofrimentos como uma coisa boa. Sim, porque alguém poderia 
estranhar aquela abordagem, classificando-o como sem juízo ao 
falar com certo prazer dos momentos que passou na propagação do 
evangelho. 
É curiosa a fala do apóstolo aos crentes de corinto, porque todos os 
que testemunham de algum sofrimento sofrido, o faz com certa 
repugnância ou movido por um espírito de lamento. Ele é movido 
antes por um sentimento de satisfação, como quem sabe que o 
sofrimento depura as nossas fragilidades, produzindo em nós um 
coração confiante em Deus e na sua providência. E depois, ele tem 
consciência de que o alistamento no exército de Deus como um bom 
soldado de Cristo vai produzir as devidas retaliações do exército do 
mal. 
Aos poucos, a igreja evangélica brasileira foi assumindo uma teologia 
adoecida de quem está em Cristo é imune a sofrimentos, o que não é 
verdade. A mentira instalada produz grandes decepções no coração 
do crente, produzindo benefícios ao reino do mal. Muitos passam a 
acreditar que está em pecado, já que esta teologia adoecida 
preconiza a mentira de que esta é a única justificativa do sofrimento 
do crente. Muitos crentes já foram atolados na areia movediça da não 
compreensão de que os sofrimentos produzem muita melhora 
interior, nos capacitando para uma vida na completa dependência de 
Deus, e transformando dor em autoridade no reino espiritual. Por isto 
declarava não se envergonhar do evangelho, ainda que estivesse 
preso por causa da propagação deste, ou correndo riscos de vida 
sabia que ele é poder de Deus para salvação dos que crêem. 
Ele fala com orgulho das viagens contínuas como algo que produz 
muito desgaste físico e emocional, dos perigos nas travessias 
noturnas de rios, nos perigos de assalto, na perseguição de judeus 
que não aceitavam a sua conversão do farisaísmo ao cristianismo; 
perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar. O incômodo 
de trabalhos árduos na instalação do evangelho em tantas cidades 
diferentes, de muitas noites sem dormir, das tantas vezes que 
passou fome e sede, dos intermináveis jejuns, do frio e da falta de 
roupa adequada ao inverno (26-27). 
Olhando para a vida de Paulo, e comparando-a com a vida dos 
apóstolos da nossa geração observamos uma verdadeira disparidade 
de padrão. Os apóstolos da nossa era querem viver cheio de regalias, 
usufruírem dos benefícios do pastoreio em detrimento das muitas 
necessidades passadas pelas ovelhas do rebanho. Parece haver algo 
errado aqui. Como podemos conceber a idéia de que o pastoreio de 
muitas ovelhas, a instalação do reino de Deus em tantas vidas que 
passaram a usufruir da salvação, não vá produzir um ataque infernal 
sobre nós com o objetivo de nos deter? 
A verdade estabelecida aqui gera um princípio, o de que a instalação 
do verdadeiro evangelho produz a necessidade do pagamento de um 
preço alto. É só olhar para vida de Cristo, e ver o preço que ele pagou 
na cruz para que o Reino de Deus fosse instalado. Então, a partir de 
agora, quando uma sucessão de dificuldades surgir, encare tudo com 
alegria, pois ao vencê-las não só estamos permitindo aos outros 
enxergarem em nós o caminho para a vitória, como também 
estaremos sendo elevados à condição de heróis de Deus. Alegre-se 
nisto.

Alegria no Sofrimento
Pr. Harry Tenório

FIM!

Santa Ceia do Senhor
Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do 

cálice estareis anunciando a morte do Senhor, até que ele 
venha”. 1 Co 11.26
A Ceia do Senhor é uma celebração de adoração a Deus e amor 
uns para com os outros. A Ceia do Senhor é uma ocasião para 
se fortalecer espiritualmente. Geralmente o pão é inteiro, e o 
partimos para comê-lo, alimentando-nos. Assim também o 
corpo de Cristo teve de ser sacrificado no Calvário para que 
pudéssemos desfrutar da liberdade espiritual e receber poder 
físico e espiritual. O pão sem levedura nos lembra que Cristo é 
imaculado, ou seja, sem pecado. Venha com sua família 
participar conosco do culto de Santa Ceia e vivenciar momentos 
de profunda adoração e comunhão.

"

Oficina de Talentos
Amado irmão, convidamos-lhe para 

se cadastrar conosco e montarmos 
uma equipe de trabalho para 
ofertarmos cursos e beneficiarmos outros através do ensino. 
Na 1ª etapa iniciaremos as oficinas de PINTURA, PONTO DE 
CRUZ, TAPEÇARIA, LEMBRANCINHAS E CESTAS.

Local: IBGênesis – Kids 4 - Todos os sábados, das 14h30 às 
16h30.

Procure algum irmão da Ação Social e faça sua inscrição.

...Não tenho prata nem ouro; mas o que tenho te dou...” Atos 
3: 6b.
"

Workshop Praise
O Workshop Praise é um programa criado por músicos que visa 

a troca de conhecimentos musicais e de experiências de vida. A 
idéia é criar e fortalecer uma grande comunidade de músicos 
que, juntos, cresçam tecnicamente, sejam mais valorizados e 
desenvolvam um novo estilo de vida. 
Acesse: wpraise.blogspot.com e FAÇA SUA PRÉ-INSCRIÇÃO 
NO BLOG!

-Vagas limitadas-

Informações: Marcus (8841.8161) ou Dinez (8825.5807)

Acampadentro
Gênesis Kids

Convidamos as crianças de 4 a 11 anos 

para participarem 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.

Acampadentro : 15 e 16.Out : na Gênesis

Santa Ceia
10 de outubro às 18h

na Gênesis

Aniversariantes 
da Semana

03.Out: Kety Lucy
08.Out: Janes Souto
09.Out: Josefa Marli

Consagração de 
Santa Ceia

Venha dedicar o Domingo de 

santa ceia ao senhor. Participe 
de nossa consagração que 
ocorrerá no próximo dia 
10/03/10 das 8 às 8h50.

Culto de Jovens Reunião Min. de 
Louvor

Casamento ColetivoProjeto Vida Plena

Consagração

dia 10.Out

dia 09.Out

Gênesis

19h30

Inscrições Abertas

Informações:

Jarbas
&

Marcielle

Tapera 2010
dias 23 e 24/Out

Participe!

Levitas, teremos 
nossa reunião 

Sábado (9.out) às 
15h30 na Gênesis
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