
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 Jovens;

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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Versículo 
Bíblico da 
Semana

"Para que, no 
tempo que vos 
resta na carne, 
não vivais mais 

segundo as 
concupiscências 

dos homens, mas 
segundo a 

vontade de Deus." 
1 Pedro 4:2

Segundo o 
apóstolo Paulo há 
um tempo em que 
vamos deixar esse 

corpo, e nosso 
modo de vida vai 
determinar onde 
vamos passar a 

eternidade. Então 
ele recomenda que 

nossa vida não 
esteja baseada nos 
desejos da carne e 
nas coisas deste 

mundo. Precisamos 
viver segundo a 

vontade de Deus, 
para alcançar 

graça e 
misericórdia, e 
assim entrar no 
Reino dos Céus.

Meditação

Agenda Gênesis

08/Jan : Tela Crente - Min. Jovens

09/Jan : Consagração de Santa Ceia

09/Jan : Santa Ceia do Senhor

15/Jan : Confraternização Min. Esportes

22/Jan : Encontro de Coristas

28/Jan : Grande Vigília

29/Jan : Festival de Talentos

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

Fique Atento
Mensagem oculta

"E não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das 
trevas; pelo contrário, condenai-as abertamente". 

Ef 5.11

Pentagrama Invertido

As duas pontas que ficam 
apontadas para cima representam 
chifres, que simbolizam o poder 
terreno (em oposição ao poder 
espiritual), enquanto que as 
outras três pontas que ficam 
a p o n t a d a s  p a r a  b a i x o  
representam a negação da 
Santíssima Trindade, ao mesmo 
tempo em que subordinam o poder 
terreno à Diabólica Trindade (o Anticristo, a Besta (demônio) 
e o Falso Profeta).

Fonte(s): http://www.esoterismo.uaivip.com.br/satanismo.html

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

Coral Gênesis - Adorando através do Louvor

QUI DOM (M) DOM (N)

6/1/11 9/1/11 9/1/11

Dirigente DC. BRÁZ PR. GUILHERME

Água CIDA MARCIELLE

Ofertório MARCELO MÁRCIO LUCIENE

Recepção-1 ALUÍSIO / MARIA JOSÉ ESTELA / GELZA

Recepção-2 - RONALDO / ELI

Kids - VINICIUS

Estacionamento - JARBAS / MARCUS

Visitantes - ARLEY / MIRLANE

DIAS

Coordenador da semana: ULISSES (9960-7213)

SERVIÇO

Acampamento
da Família

Inscrições Abertas - Informações pág. 3

2011

Santa Ceia 
do Senhor

Informações pág. 4

09.Jan - 18h - na Gênesis

Tela Crente

Informações pág. 4



(Atos 16.16) -  “E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao 
encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, a qual, 
adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores”.
Uma coisa que sempre me incomodou aqui no Brasil no período 
das festas de final de ano é a projeção que ganham jogadores de 
búzios, cartas, horóscopo e pais de santo. A eles recaem o 
veredicto das previsões de cada ato de 2011. O que faz uma 
pessoa gastar seu “suado dinheirinho” para fazer uma consulta 
desta? A resposta é simples, o interesse de todos é antecipar o 
conhecimento de eventos futuros.
Os temas destas consultas vão de prosperidade financeira à sorte 
no amor para 2011. Porém tanto o nosso sustento como o 
encaminhamento do cristão no amor deveriam ser assuntos 
confiados a Deus em oração. 
O homem sempre teve uma curiosidade e inquietação maldita em 
relação ao futuro. Não podemos esquecer que Deus sempre 
combateu estas coisas em sua palavra, como o texto de Mateus 
6.25 onde Jesus declarou: - “Por isso vos digo: Não andeis 
ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou 
pelo que haveis de beber; nem quanto ao vosso corpo, pelo 
que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o 
mantimento, e o corpo mais do que o vestuário?” A questão 
inicia em confiarmos ou não em Deus. Se confiarmos, o nosso 
futuro estará seguro em suas mãos. No texto, Jesus mandou nós 
olharmos para o alto apreciando as aves do céu, como Deus tem 
cuidado tão carinhosamente da sua sobrevivência. Em sua 
afirmação, nos lembra Jesus, que nós somos a obra prima da 
criação divina e que temos muito mais valor que as aves. 
Deus revelou ao profeta um texto que transfere muita segurança 
ao cristão a respeito do cuidado divino sobre nós, e da 
tranqüilidade que devemos ter em relação ao nosso futuro, 
vejam: (Jeremias 29.11) - “Porque eu bem sei os 
pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o SENHOR; 
pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar no seu 
futuro o fim que esperais”. Não é lindo? O que precisamos 
mais?  Sabemos agora que o Senhor trabalha para me dar no 
amanhã exatamente o que anseio receber?
Paulo foi usado por Deus para expulsar um espírito que 
aprisionava uma pobre menina que adivinhava o futuro das 
pessoas, dando com isto muito lucro “aos seus donos”. Quando 
o apóstolo livrou aquela moça daquele espírito imundo ela já não 
adivinhava mais (Atos 16.16). Aqui fica claro de onde procede 
esta história de adivinhação. É importante lembrarmos que tanto 
é opresso que advinha como também fica opresso o que foi em 
busca deste tipo de revelação. Muitos já  passaram momentos de 
angustia e dor por causa de espíritos malignos de adivinhação. 
Outro dia atendi uma moça que durante dois anos viveu debaixo 
de uma opressão demoníaca, achando que seu marido era infiel 
gastando muito dinheiro com trabalhos supostamente feitos por 
um destes bruxos. Ele havia dito que havia sido revelado que seu 
marido estava tendo um caso com outra mulher. Detalhe, seu 
marido sempre lhe foi fiel. Não podemos esquecer o que a bíblia 
diz acerca do demônio: “que ele é mentiroso desde o princípio”.

Quer saber o que vai acontecer em 2011? Eu vou revelar... Deus 
vai cuidar de você e de mim.

2011
Pr. Harry Tenório

FIM!

Retiro Esportivo de Férias
O Ministério de Esportes de nossa igreja 

realizará nos dias 15 e 16 de janeiro 2011, no 
clube dos correios em Marechal Deodoro, o 1º 
Retiro Esportivo de Férias da Batista Gênesis. 
Neste evento teremos torneios de futebol, 
gincanas, desafios radicais, louvor, palavra e 
muito mais. O valor para participar deste retiro 

é de apenas R$ 20,00 (vinte reais) por pessoa (alimentação 
inclusa). Em virtude de ter que dormir em Marechal, este 
evento será apenas para homens. Garanta já a sua vaga. 
Informações e inscrições com Eduardo (Ministério de 
Esportes) através do telefone 8803-2815. Não fique de fora!

Chácara Stª Terezinha – De 05 à 08/Mar

Acampamento da Família 2011

Onde será? Chácara Stª 
Terezinha - Rua Dep. Armando 
Nogueira Soares, 716 – 
Antares. A estrutura possui 
piscinas (adulto e infantil), 
campos de futebol, campo de 
areia (voley), boate, salão de 
festas, amplo estacionamento, 
área de camping, banheiros e 
etc.

Inscrições: No valor das inscrições estão inclusos 6 refeições. 
Visando baratear os custos optamos por retirar o café da 
manhã, tendo em vista que a maioria dos irmãos irá dormir em 
casa.

Valor da inscrição: R$ 100,00 

Como pagar? - Você pode dividir o valor, tendo ATÉ O DIA 
27/FEV para quitar a sua inscrição.

Maiores Informações:

- Marcus: 8841.8161 / marcus@ibgenesis.com.br
- Secretaria: 3342.2881 / secretaria@ibgenesis.com.br

Chácara Stª Terezinha – De 05 à 08/Mar

Santa Ceia do Senhor
09.Jan - 18h - na Gênesis

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.

Santa Ceia do Senhor
09.Jan - 18h - na Gênesis

Consagração de
Santa Ceia

Venha dedicar o domingo de
Santa Ceia ao Senhor. 
P a r t i c i p e  d e  n o s s a  
consagração que ocorrerá no 
próximo dia 09/01/2011 das 
8h às 8h50.

Dirigente: Dc. Márcio

Sábado (8.Jan) - 14h - na Gênesis

Reunião de Comunhão - Artes

Convidamos todos os integrantes dos ministérios de LOUVOR, 
CORAL, DANÇA, TEATRO, EXPRESSOUL e LIVRE para uma 
Reunião de Comunhão que acontecerá no PRÓXIMO SÁBADO, 
14h. Apresentaremos vários projetos para 2011, pois nesse 
ano que se inicia trabalharemos os ministérios em conjunto e 
temos a certeza de que será uma bênção! Após a reunião 
teremos lanche e muita comunhão!!!!! Qualquer dúvida 
procure seu líder de ministério.

Sábado (8.Jan) - 14h - na Gênesis

Aniversariantes da Semana

      02.Jan: Cícero Soares
      03.Jan: Pb. Luiz Carlos
      04.Jan: Diana Mendes
      04.Jan: André Luiz
      08.Jan: Flávia Rosana
      08.Jan: Lara Fábia

Tela Crente

Confira a programação para o 
próximo Tela Crente:

Filme: O Último Espírito
Quando: 08 de janeiro
Hora: 16h
Onde: na sala do Kids 4 da 
Gênesis

    Organização:
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