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

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.Ministério de Jovens;

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

 
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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Versículo 
Bíblico da 
Semana

"Sabendo 
primeiramente 

isto: que nenhuma 
profecia da 

Escritura é de 
particular 

interpretação. 
Porque a profecia 

nunca foi produzida 
por vontade de 
homem algum, 
mas os homens 
santos de Deus 

falaram inspirados 
pelo Espírito 

Santo."  

2 Pedro 1:20-21

 

A palavra de Deus 
é completa e traz 

resposta aos 
nossos problemas. 

Devemos nos 
alimentar dela 

diariamente, para 
ter intimidade 
com o Senhor, 

para sermos cheio 
do Espírito, e para 
falar de Deus para 

as pessoas que 
não conhecem  a 

Cristo.

Meditação

Agenda Gênesis

12/Jun : Jantar dos Namorados

13/Jun : Consagração de Santa Ceia

13/Jun : Santa Ceia do Senhor

19/Jun : Kids Games

25/Jun : Grande Vigília

26/Jun : Encontro de Líderes de GP

10/Jul : Culto de Jovens

Local: Churrascaria Carro de boi

QUI DOM (M) DOM (N)

10/6/10 13/6/10 13/6/10

Dirigente LUCIENE - PR. HARRY

Água VAL - NIREIDE

Ofertório MÁRCIO BRÁZ IZABELLI

Recepção-1 MARIA JOSÉ / ALUÍSIO - GELZA / OSMARI

Recepção-2 - - MARCUS / LISIANE

Kids - - ANDRÉ

Estacionamento - - VINÍCIUS / LÉO (JÚ)

Visitantes - - RONALDO / ELI

DIAS

Coordenador da semana: ROSÂNGELA BOTELHO (8803-6408)

SERVIÇO

Contato: 3342-1206 / 8848-5520 - Angélica



(Marcos 10.45) - “Porque o Filho do homem também não veio para 
ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos”.
A questão da submissão de Jesus revolucionou todo conceito e 
modelo de liderança que se conhecia. Eu e você não nos 
submetemos facilmente a uma pessoa, a menos que tenhamos um 
interesse nisto. Resistimos nos submeter à outra pessoa com todas 
as nossas forças. 
Em uma sociedade onde os homens alcançaram um poder de 
decisão e independência tão absoluto, a anomalia da ausência de 
submissão pode ser vista por todos os lados.  Pequenas ferramentas 
de decisões rápidas foram surgindo, facilitando o controle do 
homem sobre tudo com apenas um toque. Não há ferramenta que 
possa exemplificar melhor o que desejamos expressar aqui do que o 
controle remoto, com ele as decisões são rápidas e cômodas. O 
poder que uma pessoa tem com o controle remoto na mão é tão 
absoluto e o nível de sujeição do aparelho controlado sobre ele tão 
pleno, que aos poucos estamos criando o hábito de controlar a 
distância. O problema é quando isto se dá nos relacionamentos. 
O homem foi criado de forma complexa, com sentimentos, com 
acumulo de memória, com emoções, com a capacidade de raciocinar 
e formar conceitos. Não dá para tratar o homem como se trata um 
aparelho de eletrodoméstico, dominando-o até a distância. Outro 
dia estava aconselhando uma moça que conheceu um rapaz por 
MSN e estava desenvolvendo com ele um namoro cibernético, 
quando ouvi o seguinte comentário: “é bom namorar assim, porque 
agente não briga, quando ele fala de lá alguma coisa que não me 
agrada, simplesmente digo que estou com sono, dou um até 
amanhã sem esperar resposta e desligando ele do meu chat, vou 
bater papo com outras pessoas”. Que tipo de sociedade estamos 
formando?
O modelo de liderança de Jesus era servil. Ele não desligava as 
outras pessoas quando o seu raciocínio melhor lhe conviesse, como 
fazem os homens e mulheres hoje. Ele disse que se quiséssemos 
servi-lo, tínhamos que começar pelo: “Negue-se a si mesmo” (Mt 
16.24). Negar o eu – e não fazer dele o centro de controle das nossas 
vidas é o primeiro passo para ser um líder servo. Mas quem anula 
suas próprias vontades e inclinações para servir o outro com 
facilidade?
O que gerou esta frase que nos fornece o modelo de liderança servil 
de Jesus? Tiago e João para continuar servindo a Jesus tinham uma 
exigência: “Queremos que nos faça o que te pedimos” (Mc 
10.35). E o que pediam? Queriam que na glória sentassem um a 
sua direita e o outro a sua esquerda, não considerando ter outros 
dez envolvidos na questão. Aqui nós temos uma boa radiografia do 
coração humano. O nível de egoísmo e o interesse próprio podem 
tomar um lugar tão pleno em nossos corações, a ponto de 
desejarmos manipular Deus. Os outros dez discípulos ouvindo isto 
queriam bater em Tiago e João (40). 
A resposta de Jesus aos dois discípulos foi simples, curta e objetiva, 
nos fornecendo um novo modelo de liderança:  “Se querem ser 
grandes lá, comece servindo aqui”. Se houvéssemos adotados 
este modelo de liderança servil ensinado e vivido por Jesus, 
teríamos casamentos melhores, relação entre pais e filhos mais 
equilibrada, relacionamentos saudáveis no trabalho e uma 
sociedade equilibrada.  Falta-nos pouco para vivermos melhor, nos 
falta seguir os ensinos de Jesus.

Revolucionando o conceito de liderança
Pr. Harry Tenório

FIM!

Jantar dos Namorados 2010
No próximo Sábado, 12 de junho às 19h na Churrascaria Carro 

de Boi , acontecerá o Jantar dos Namorados 2010, um dos 
eventos mais esperados do ano e você não pode ficar de fora. 
Adquira já o seu ingresso e garanta a sua presença. O valor é de 
apenas R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por casal. Será uma 
noite cheia de alegria, diversão, comunhão, romantismo e 
muitas surpresas. O tema para este ano será "Juntos na 
Copa". Não deixe para comprar seu ingresso de última hora, 
pois, são limitados e já estão acabando. Maiores informações 
Jarbas e Marcielle.

Kids Games Soccer
Kids Games (Jogos Infantis) é uma estratégia mundial 

utilizada para evangelização de crianças de 04 a 14 anos. 
Focado no esporte e na recreação, apresenta lições e princípios 
bíblicos visando compartilhar os valores cristãos com seus 
participantes de uma forma divertida e estratégica.
No próximo dia 19/06/10 às 13h nossa igreja realizará o Kids 
Games Soccer, onde todas as atividades esportivas estarão 
voltadas para o futebol (em virtude do período de copa do 
mundo). Uma tarde especial para as crianças de nossa igreja e 
da comunidade. Contamos com suas orações e ajuda. 
Interessados em ajudar no evento devem procurar por 
Eduardo (líder do ministério de esportes).

Ministério de Comunicação

Tem como tarefa tornar a igreja 

conhecida em toda a cidade, por meio 
de toda forma possível de comunicação. 
Se você tem desejo de fazer parte deste 
ministério, entre em contato com nossa 
secretaria através do telefone 
(82)3342-2881 ou do e-mail 
secretaria@ibgenesis.com.br

Santa Ceia do Senhor
A Igreja Batista Gênesis convida todos para participarem, no 

próximo Domingo, da celebração do culto de Santa Ceia. Uma 
noite de adoração e profunda comunhão com o Senhor. Venha 
junto com sua família e traga convidados.

Grude no seu

nesta copa

13.Jun às 18h

na Gênesis

Atenção
Excepcionalmente 

no dia 20 de junho 
(Domingo) nosso 
culto terá início às 

19h e térmico às 21h.  Anote 
em sua agenda para não 
esquecer e avise aos demais 
irmãos. Agradecemos a 
compreensão de todos.

Aniversariantes 
da Semana

08.Jun: Edilene Maria
08.Jun: Jorginho
10.Jun: Robson Lopes
11.Jun: Hélio Luiz
12.Jun: Elení Medeiros
12.Jun: Othon Brian
12.Jun: Giulyan Vitória

Consagração de 
Santa Ceia

Tarde com o 
Senhor

próximo domingo Culto de Cura e Libertação

todas as quartas-feiras

das 15 às 17hs na Gênesis

Aguardamos você!
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