
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.Aniversário da Igreja;

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

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

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes
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informativo semanal

A Música do Evangelho

Fritz Kreisler, violinista famoso, 

quis certa vez adquirir um violino, 
mas não tinha no momento o 
dinheiro. Ele voltou mais tarde, mas 
o violino já havia sido vendido. 
Perguntou ao vendedor quem o 
adquirira. Em seguida, foi à procura 
do comprador, mas o homem não queria vender o violino. 
Então Kreisler, desanimado, pediu ao homem que o deixasse 
tocar um pouquinho. Tomou nas mãos o instrumento, 
fechou os olhos, e tocou tudo o que sabia. Quando acabou, o 
homem estava tão encantado que disse: “Sr. Kreisler, depois 
do que acabo de ouvir, eu não tenho o direito de guardar 
esse instrumento comigo. É seu, leve-o ao mundo inteiro e 
faça com que as pessoas ouçam o que eu ouvi agora". Nossa 
missão é tocar para os ouvidos do mundo a música sublime 
do Evangelho! Recebemos esta sublime mensagem de 
graça. Vamos tocar, vamos contar o Evangelho, não porque 
somos mandados, mas, porque podemos, porque o Espírito 
quer e porque Jesus está conosco.

Versículo 
Bíblico da 
Semana

"Não deixes de 
fazer bem a quem 
o merece, estando 
em tuas mãos a 
capacidade de 

fazê-lo. Não digas 
ao teu próximo: 

Vai, e volta 
amanhã que to 

darei, se já o tens 
contigo." 

Provérbios 3:27-28

Muitas vezes as 
pessoas dizem 
"volte amanhã" 

porque não 
querem ajudar. 

Para muitos essa 
é uma forma sutil 

de dizer "não", 
mas para Deus 
isso é falta de 
sabedoria. Se 

Deus lhe 
abençoou e deu 
condições a você 
para ajudar o seu 
próximo, então 

ajude sempre que 
você puder.

Meditação

Agenda Gênesis

24/Jul : Jogo entre solteiros e casados

25/Jul : Culto de Missões

30/Jul : Grande Vigília

07/Ago : Reunião de Liderança

08/Ago : Consagração de Santa Ceia

08/Ago : Santa Ceia do Senhor

14/Ago : Culto de Jovens

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

Inscrições Abertas
Informações pág. 04

QUI DOM (M) DOM (N)

22/7/10 25/7/10 25/7/10

Dirigente ROSÂNGELA BOTELHO - PR. GUILHERME

Água GETÚLIO - JULIANA

Ofertório DÍLSON ROSÁRIA JAMESON

Recepção-1 MARCELO / IZAURA - MARCUS / JOSINETE

Recepção-2 - - ISAAC / KATIANE

Kids - - ARLEY

Estacionamento - - ALUÍSIO / MÁRCIO

Visitantes - - LÉO / CIDA

DIAS

Coordenador da semana: OSMARI (8801-7695)

SERVIÇO

Tema:

"Testemunhando
no Espírito"

"Mestre, trabalhamos toda a noite, nada apanhamos. Mas, 
sobre a tua palavra, lançarei a rede. E colheram grande 
quantidade de peixes que rompiam as redes." - Lc 5.5-6



(Filipenses 313) -  “... uma coisa faço, e é que, esquecendo-
me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que 
estão diante de mim”.
Uma das formas mais antigas de cedermos espaço ao inimigo 
nas nossas vidas é através das nossas memórias. Existem 
cristãos com a vida completamente atrofiada por não conhecer a 
disciplina nos pensamentos e das emoções. Um pouco aqui de 
rancor, um pouco ali de más lembranças e vamos perdendo o 
equilíbrio das emoções. 
Jacó pode servir aqui de um bom exemplo para nós. Depois dos 
graves erros cometidos contra o seu irmão decidiu pela fuga, a 
pior de todas as decisões. Morando em terras longínquas, 
passou anos lembrando-se dos erros e imaginando que seu 
irmão jamais o perdoaria. Um incrível desperdício de energia 
emocional. Só depois de muitos anos, quando resolver voltar e 
se submeter aos riscos de ter que enfrentar seu irmão, de pedir-
lhe perdão pelos graves prejuízos provocados a Esaú, pode 
desfrutar de dois maravilhosos encontros, o primeiro com Deus 
e o segundo do restaurador encontro com seu irmão. 
Esaú soube se livrar das más lembranças muito mais cedo, não 
se fez refém dos erros do seu irmão. Quando reencontrou Jacó, 
seu coração era livre, não submetia suas emoções à escravidão 
do ódio ou do desejo de vingança. Por isto sofreu muito menos, 
conseguiu perdoá-lo, conseguiu viver emoções mais 
construtivas. 
Aprendi com o texto de Paulo na sua carta aos Filipenses a 
submeter minhas emoções à libertação produzida pelo 
esquecimento, não me faço refém dos meus erros, dos erros dos 
outros que me causaram dor, não acumulo emoções destrutivas. 
Estou ocupado com o futuro, desejando bem construí-lo através 
de um presente bem vivido. 
Já vi pessoas amarguradas por não compreender bem este 
ensino, alimentando a dor de reviver um passado doloroso, de 
não perdoar e de não conseguir amar depois de ser ferido. Esta é 
a forma mais comum do trabalho dos demônios nas nossas 
emoções. Você precisa dizer para eles que agora eles não 
conseguirão mais reeditar na sua memória aquilo que não faz 
bem ser lembrado. Não foi isto que José fez quando reencontrou 
seus irmãos? Sua atitude é simplesmente maravilhosa. Livrou 
seus irmãos inclusive do sentimento de culpa, quando afirmou 
que tudo fazia parte de um plano divino, que o mal que eles 
haviam feito era tudo que Deus necessitava para conduzi-lo ao 
governo do Egito. O inimigo não semeou amargura no seu 
coração porque ele tinha consciência de que passasse pelo que 
tivesse que passar, nada impediria de viver o cumprimento dos 
sonhos de Deus em sua vida.  Estava firmado naquilo que Paulo 
depois de muitos anos ensinou aos Romanos 8.28 -  
“...sabemos que todas as coisas contribuem juntamente 
para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são 
chamados segundo o seu propósito”.
Faça assim, esqueça as coisas que para trás ficaram e avance 
para o alvo proposto por Deus. Agindo assim você alcançará a 
vitória que Deus planejou para você.

NÃO QUERO LEMBRAR O QUE ME FAZ MAL
Pr. Harry Tenório

FIM!

Culto de Missões
"Mestre, trabalhamos toda a noite, nada apanhamos. Mas, 

sobre a tua palavra, lançarei a rede. E colheram grande 
quantidade de peixes que rompiam as redes." - Lc 5.5-6.

Na vida cristã poucas experiências podem ser comparadas com 
a de testemunhar do amor de Deus, de ser instrumento para 
levar outros a desfrutar do s'Eu plano salvador.  Para tanto, 
precisamos de preparação espiritual e habilidade prática em 
apresentar outros a Jesus Cristo. Neste culto teremos a 
oportunidade de refletir sobre a dependência do Espírito nesta 
tarefa gloriosa de testemunhar da maior boa nova que já foi 
anunciada. Venha junto com seus familiares e amigos. 
Aguardamos todos vocês! 

Grande Vigília
No próximo dia 30/07/10, das 18 às 

23:45h, teremos mais uma grande vigília 
organizada por nossa igreja. Será uma 
noite com muita oração, adoração, 
testemunhos e palavra. Você é nosso 
convidado especial. Não deixe de vir! 

Aulas de Violão
Se você tem interesse em aprender tocar violão, chegou a 

oportunidade. Estão abertas as inscrições para o curso de 
violão (iniciantes) com o professor Fábio Zani. Material didático 
totalmente gratuito (valor do curso será combinado entre o 
professor e a turma). Não perca esta rica oportunidade de 
aprender a tocar um instrumento musical. Faça sua inscrição 
diretamente com o professor Fábio Zani ou em nossa 
secretaria.

Ministério 
de Dança

Várias crianças 

(entre 4 e 12 
anos) já estão 
ensaiando com o Ministério de 
Dança de nossa igreja. Se a 
sua filha  se interessa por 
dança, traga-a no próximo 
Sábado às 14h, para o ensaio. 
Maiores informações com 
Nívia (8801-8257) e/ou 
Alessandra (9153-8481).

Reunião de 
Líderes

Convocamos todos os  

líderes de ministério para 
reunião que acontecerá no 
próximo Domingo (25/07) das 
8 ás 9h (antes da EBD) na sala 
do papo jovem. A presença de 
todos é indispensável, pois 
iremos tratar da programação 
do 9º Aniversário de nossa 
igreja. Desde já agradecemos 
a presença de todos.

Solteiros x Casados

Vai ser no próximo 

sábado o grande 
jogo entre solteiros 
e  c a s a d o s .  O  
clássico acontecerá 
no campo que fica em frente a 
Ufal às 20h e o valor para 
participação no jogo é de 
apenas R$ 5,00 por pessoa. 
Todos estão convidados para 
p r e s e n c i a r  e  t o r c e r.  
Informações com Eduardo 
(ministério de Esportes).

Aniversariantes 
da Semana

19.Jul: Célia Ferreira
21.Jul: Cayse Evellyn
23.Jul: Rosemary Manso
23.Jul: Waunia Gleicy
23.Jul: Jonathan Anderson
24.Jul: Renata Medeiros 

Tema:
"Testemunhando

no Espírito"

dia 25.Jul : ás 18h

Fábio Zani:

fabinho_soares_@hotmail.com

9121-8155 / 9655-2171

secretaria@ibgenesis.com.br 

Vigília : 30.Jul : na Gênesis

l Santa Ceia do 
Senhor

às 18h
todos os domingos

Participe!
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