
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;

10.2ª Viagem Missionária.

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
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informativo semanal

4º Encontro de Casais com Cristo

Em novembro (de 19 à 21) realizaremos o nosso 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. Para isto, 
busca compreender o que é "ser Igreja hoje" e de seu 
compromisso com a dignidade da pessoa humana e com a 
Justiça Social. 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 evangelístico de nossa igreja. Contamos com todos 
vocês!

Versículo 
Bíblico da 
Semana

"Tornai-vos, pois, 
praticantes da 
palavra e não 

somente 
ouvintes, 

enganando-vos a 
vós mesmos." 
Tiago 1:22

O que sabemos e 
acreditamos não 
significam muito 
se não afetam 

como vivemos. A 
fé não vivida 

diariamente não é 
fé. Assim como 
Jesus nos disse 
que devemos 
praticar o que 

aprendemos dEle, 
seu irmão Tiago 

nos lembra a 
mesma coisa: 

quando 
aprendemos a 

verdade da 
palavra de Deus, 

só resta uma 
coisa para fazer: 

Praticá-la!

Meditação

Agenda Gênesis

23/Out : Casamento

23 e 24/Out : 2ª Viagem Missionária

29/Out : Grande Vigília

30/Out : Workshop Praise

30/Out : Encontro de Liderança dos GPs

03/Nov : Reunião de Equipes 4º ECC

09/Nov : Reunião de Equipes 4º ECC

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
Últimas Vagas!

Informações pág. 04

QUI DOM (M) DOM (N)

21/10/10 24/10/10 24/10/10

Dirigente DC . ISAAC PR. JESSÉ

Água C IDA VAL

Ofertório DILSON MARCELO MÁRC IO

Recepção-1 LUIZ / JESSÉ JORGE / ELZA

Recepção-2 - - LUC IENE / ROSÁRIA

Kids - - JAMESON

Estacionamento - - ULISSES / RANILDO

Visitantes - - NATALÍC IO / LANA

DIAS

Coordenador da semana: ISAAC (9311-1166)

SERVIÇO

Viagem Missionária

Quando?
23 e 24/Out

Onde?
São José da

Tapera

Participe!
Proponha-se a ser um enviado de Deus para as 
pessoas que aguardam a sua vida para influenciá-las! 



Sabemos que existem duas classes de cristãos vivendo na terra, a 
classe dos que subirão e a classe dos que ficarão. Jesus foi muito 
explícito quanto a isto na “parábola das dez virgens” (Mt 25.1) e 
“na parábola das bodas” (Mt 22.2).
Se minha compreensão das Escrituras estiver correta, o próximo 
grande evento no "calendário" de Deus será a remoção total dos 
cristãos genuínos desta "espiral mortal" (a terminologia de 
Shakespeare para as perturbações que temos na vida neste 
mundo). Observe que eu disse cristãos genuínos, pois Deus 
obviamente conhece a diferença entre o "legítimo" e o 
"falsificado"! Portanto, em qual categoria você se encontra: (1) 
legítimo, (2) falsificado, ou a dos desinformados (3)?
Do primeiro grupo fazem parte aqueles que 
experimentaram o novo nascimento espiritual e sobrenatural, 
fato que Jesus explicou a Nicodemos como funciona e que pode ser 
conferido em Jo 3.7. Para estes, Deus é seu Pai e em breve os 
chamará para uma vida eterna com Ele no céu.
Há um segundo grupo, que aqui poderíamos denominar de 
falsos convertidos. Simpatizantes do evangelho que 
participavam da igreja, afirmavam que eram crentes, mas seu 
comportamento não havia passado por uma transformação que 
caracteriza o cristão. A Bíblia se refere a estes como “joio no meio 
do trigo” e os chama de “bodes”, em vez de ovelhas. Estes 
“perderão o ônibus”.
Uma terceira categoria aparece aqui, a dos desinformados. 
Eles ficarão também. Não são desinformados por falta de 
oportunidade, mas por opção. Não se interessavam pelas coisas de 
Deus, e evitava assuntos religiosos preferindo viver uma vida 
separada do projeto da salvação. Estes saberão do que aconteceu 
da pior forma, pela imprensa que noticia o rapto de milhões de 
pessoas do mundo, muitas delas parentes suas. A estes um aviso: 
o tempo está se esgotando, já é hora de você se informar e se 
interessar pelo projeto da salvação. 
O arrebatamento é um mistério revelado por Deus e previamente 
anunciado e que, no entanto, como aconteceu nos dias de Noé que 
foi taxado de excêntrico e louco por anunciar o juízo divino, muitos 
acham que ser crente é coisa de gente sem equilíbrio. Na epístola 
de Gálatas 1.15-16, o apóstolo Paulo testemunha que no dia em 
que Deus lhe revelou o plano da salvação, não consultou nem a sua 
própria vontade, a algum parente ou amigo, nem a nenhum erudito 
cristão, mas que simplesmente se entregou ao chamado. Era o que 
você deveria ter feito.
Um dos mais controversos mistérios da salvação é justamente o 
arrebatamento da igreja – remoção abrupta e instantânea que 
Deus fará de seu povo da terra. Como não conhecemos “quando 
isto se dará” a proposta é vivermos preparados. Aqui se estabelece 
o conflito, porque para muitos como já se demora o dia do 
arrebatamento, um espírito de relaxamento toma conta do seu ser, 
já para outros é como se isto fosse apenas mais uma lenda que 
anunciada não se cumprirá. É bom lembrar que não houve uma 
única profecia bíblica que tenha ficado sem cumprimento, e que 
também o arrebatamento se dará como ocorre um relâmpago, que 
viaja rapidamente do oriente até o ocidente, assim se dará o 
chamado de Cristo aos cristãos que se qualificaram para morar no 
céu. 

De qual grupo você fará parte?

Confira aqui se você vai subir
Pr. Harry Tenório

FIM!

Projeto Vida Plena 2010

Venha participar do desafio de doar um fim de semana para a 

obra missionária no interior de Alagoas! Estaremos 
promovendo um impacto evangelístico na cidade de São José 
da Tapera, em apoio ao trabalho já existente nessa cidade.

Quando? Viagem Missionária dias 23 e 24 de outubro.
Quanto? As inscrições custarão R$ 50,00 (alimentação, 
hospedagem e transporte).
Participe! Proponha-se a ser um enviado de Deus para as 
pessoas que aguardam a sua vida para influenciá-las! 

Mais informações com Erivaldo ou através do e-mail
 e telefone 3342-2881 

(secretaria).

Viagem Missionária

 
evangelismo@ibgenesis.com.br

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
Faltam apenas 13 dias para a realização do Workshop Praise. 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. 
Ajude-nos em oração. FAÇA SUA PRÉ-INSCRIÇÃO. Confira 
novos vídeos:
Acesse: wpraise.blogspot.com

-Últimas Vagas-
Informações: Marcus (8841.8161) ou 

Dinez (8825.5807)

Aniversariantes 
da Semana

17.Out: Daline da Silva
17.Out: Marta Maria
20.Out: Stephanie Karen
22.Out: Paulo Anderson
22.Out: Izaura Martins

Grande Vigília

Grupos Pequenos
No dia 30 de outubro, às 19h 

em nosso templo, ocorrerá o 
1º grande encontro de todos 
os grupos pequenos de nossa 
igreja. Será um momento de 
mu i t a  descon t ração  e  
comunhão. Informações com 
Marcelo e/ou Izaura.

Ação Social
O Ministério de Ação Social 

está arrecadando donativos 
(roupas, calçados, Bíblias e 
etc) para serem entregues 
durante a viagem missionária 
na cidade de São José da 
Tapera. As doações podem ser 
entregues em nossa igreja até 
o dia 22/10. 

Tarde com o 
Senhor

“... por que eu sou o Senhor, 
que te sara.” - (Ex 26.15b)

Ministério de 
Intercessão

O Ministério de Intercessão 

de nossa igreja convida você 
para fazer parte dele.
Interessados devem procurar 
a irmã Maria José (líder do 
ministério)

29.Out
das 18 às 23h45

Aguardamos

Você!

Transformando VIDAS

através do AMOR

Culto de Cura e Libertação

todas às quartas-feiras

das 15 às 17hs na Gênesis
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