
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
19:00 - Ginástica Feminina
20:00 - Futebol Masculino-Membros

Terça
18:00 - Intercessão
19:00 - Futebol Masculino
19:30 - Ensaio Min.de Adolescentes

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

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.III ECC (Encontro de Casais com Cristo);

8.Implantação de Grupos Pequenos;

9.Gestão de Ministérios;

10.Ministério Infantil Gênesis Kids.

Agenda Gênesis

19/Mar : Grande Vigília

21/Mar : Café da manhã - Gênesis Kids

21/Mar : Culto de Missões

28/Mar : Café com Líderes

11/Abr : Feijoada da Comunhão

06/Abr : Reunião de Equipes do 3º ECC

13/Abr : Reunião de Equipes do 3º ECC

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

Versículo 
Bíblico da 
Semana

"

" 

Salmos 12:05

 

 Este é o nosso 
Deus, que atende 
àqueles que estão 

oprimidos e 
necessitados.

 Não importa se 
sua maior 

necessidade no 
momento é 

espiritual, ou 
material. O que 
importa é que o 
Senhor a tudo 

tem contemplado, 
e certamente Ele 
se levantará para 
fazer um milagre 

em tua vida.
Basta crer irmão! 

Por causa da 
opressão dos 
pobres e do 
gemido dos 

necessitados, eu 
me levantarei 
agora, diz o 

SENHOR; e porei 
a salvo a quem 

por isso suspira.

Meditação

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes

Venha participar deste delicioso evento. 

Toda a renda será destinada para a realização de 
nosso 3º ECC.

Adquira já o seu 

ingresso! 

Ano III

informativo semanal

QUI DOM (M) DOM (N)

18/3/10 21/3/10 21/3/10

Dirigente MARCELO - PR. GUILHERME

Ministro Louvor LISIANE LISIANE EVERTON / LISIANE

Água IZABELLI - EDILENE

Ofertório JAMESON ULISSES ANTONIEL

Recepção-1 OSMARI / ROSÂNGELA - JARBAS / MARCIELLE

Recepção-2 - - LÉO / CIDA

Kids - - BONIFÁCIO

Estacionamento - - LÉO (JÚ) / MARCUS

Visitantes - - RONALDO / ELISANETE

DIAS

Coordenador da semana: MIRLANE (8853-4703)

SERVIÇO

Tema:

dia

21.Mar

às 18h

Os sinais de sua vinda,

a voz do dia do Senhor!

"O grande dia do Senhor está perto,
está perto, e se apressa muito a voz
do dia do Senhor..."  Sofonias 1.14

Próxima sexta - 19.Mar
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(II Timóteo 4.10) – “Porque Demas me desamparou, amando o 
presente século, e foi para Tessalônica...”.
Não tem nada de espiritual começar as coisas e diante das 
primeiras dificuldades desistirmos. Isto é uma falha de caráter, 
muitas vezes adquirida na infância e adolescência quando nossos 
pais não nos corrigiram quando ocorreram os primeiros sintomas 
desta falta. Lembro das correções que meu pai fazia com muita 
freqüência, lembrando que a vitória e seus louros só são 
desfrutadas pelos que chegam ao final da competição.
Jesus teve lá os seus problemas na área e se assim não fosse não 
teria aplicado este ensino: - Lucas 9.62 -  “E Jesus lhe disse: 
Ninguém, que lança mão do arado e olha para trás, é apto 
para o reino de Deus”. Havia alguém precisando dele para que 
ele fosse aplicado. No passado algumas pessoas já haviam sido 
severamente castigadas por isto, como por exemplo, a mulher de 
Ló que foi transformada em estátua de sal ao interromper a fuga 
que começara a empreender sob orientação do próprio Deus que 
determinara que não parasse para olhar para trás. O ensino de 
Jesus fortalece a necessidade da continuidade quando 
principiamos alguma coisa na obra de Deus, mas também serve 
para a vida. Noé foi um exemplo de homem nesta área, pregou 
muitos anos sobre o dilúvio sem que visse nenhum fruto da sua 
pregação, mas continuou fazendo do início ao fim o que Deus 
mandou e foi premiado no final, pois ele e toda sua casa foram 
preservados da grande inundação de águas. 
Alguns problemas acontecem quando inicio um projeto, um sonho 
e não concluo. Primeiro não colho os frutos do que plantei, depois 
estou com a minha atitude revelando que não era maduro o 
suficiente para ter iniciado aquele projeto, e por fim produzo uma 
visão nos outros de que o que estava realizando não era algo tão 
importante assim. Curiosamente os que são deficientes nesta 
área aqui, sempre procuram alguém ou algo para colocar uma 
carga legalista de culpa para sua desistência. Deveria sim, ao 
invés de transferir a culpa, trabalhar melhor o fortalecimento do 
seu caráter neste aspecto.
Quantos inventos, quantos avanços, quantas possibilidades não 
já foram impedidas porque alguém começou um projeto e não deu 
seqüência já estando próximos de colher os primeiros frutos? 
Tenho orado para que Deus me dê a graça de começar e 
sequenciar tudo que iniciei, e quero que você também ore para 
que seja assim na sua vida. Sei que tem horas que não será fácil, 
mas se queremos atender o que Jesus ensinou e nos tornarmos 
vitoriosos, é assim que tem que ser.
Paulo aqui reclamava de Demas, alguém que se converteu e se 
tornou um grande auxiliar do apóstolo, mas que depois não 
prosseguiu firme caminhando para a vitória. O Mundo terminou 
produzindo em seu coração os valores nefastos da desistência e 
do abandono do que iniciara com tanta graça. Como Demas, 
muitos.
Que Deus possa fortalecer o seu coração e seja cheio da força do 
ensino de  Apocalipse 3.21 -  “Ao que vencer lhe concederei que se 
assente comigo no meu trono; assim como eu venci, e me 
assentei com meu Pai no seu trono”. Que todos possamos 
observar que só ganha o privilégio de sentar ao seu lado os que 
vencerem, os que iniciaram e deram seqüência até o fim.

Começar e nunca mais parar
Pr. Harry Tenório

Culto de Missões

"O grande dia do Senhor está perto, esta perto, e se apressa 
muito a voz do dia do Senhor..." Sofonias 1.14

No próximo Domingo ocorrerá o nosso 1º culto de missões do 

ano de 2010. Convidamos todos para estarem presentes. O 
tema será Os sinais de sua vinda, a voz do dia do Senhor! 
Venha junto com seus familiares e amigos. Vivenciaremos 
momentos marcantes na presença do senhor. Esperamos 
você! 

FIM!

Aprenda Inglês 
com Americano

Você tem interesse em 

aprender ou aperfeiçoar o 
seu inglês? Procure o casal 
James e Ticiane O´Neal, 
irmãos nosso na fé, recém 
chegados dos EUA. Eles estão 
dando aula particular e com 
isso você terá a comodidade 
de escolher hora e local de 
aprendizagem. Capacite-se!

Contato:

8701-4004 / 3034-3130

ticialves@hotmail.com

Culto de Páscoa
Vamos celebrar a Paixão 

que nos garantiu a vitória 
sobre o pecado ao triunfar na 
cruz.
No domingo de páscoa, dia 
04/04 na IBGênesis.

Passeio Ciclístico
Em breve teremos o 1º 

passeio ciclístico da IBI 
Gênesis. Interessados em 
participar devem procurar por 
Eduardo (Min de Esportes) 
para se inscrever. Participe!

Aniversariantes 
da Semana

15.Mar: Alessandra Maria
16.Mar: José Bonifácio
18.Mar: Manoel Natálicio

Tarde do 
Sorvete

C o n v i d a m o s  

todas as crianças 
para uma tarde de 
diversão, louvor, sorvete e 
muitas surpresas. Será no dia 
27/03/10 às 15h na sala do 
Kids 01. O custo é de apenas 
R$ 3,00  por  c r iança.  
informações com Izabelli.

Uma nova geração está 

nascendo em nossa nação: a 
Geração de Samuel. Uma 
geração que depõe Saul e que 
unge Davi, para um novo 
tempo de louvor. Quer 
entender? Leia 1 Samuel e 
deixe Deus falar com você. 
Não percam! 

1º Congresso Estadual 
de Adoração

Nos dias 26 e 27/mar 

acontecerá o 1º Congresso 
Estadual de Adoração. O 
evento contará com as 
participações da Nivia Soares 
e Mariana Valadão e será no 
clube da OAB (Jacarecica). O 
Ministério de Louvor está 
organizando uma grande 
caravana para participar. 
Juntem-se a nós!

Ingressos: R$12,00 + 1kl de 
alimento (não perecível)

Maiores informações:
www.congressoadoracao-al.com.br

ou Pr. Alexandre (8802.3557) 
/ Wilton Petrus (9314.7331).

Café da comunhão Gênesis Kids
O Gênesis Kids convida todos os pais pra participar de um café 

da manhã da comunhão, dia 21 de março às 07:40h. Não 
deixem de vir, sua presença é muito importante. E não 
esqueçam, tragam suas crianças!

Grande Vigília
Convidamos todos para participarem de 

mais uma grande vigília que nossa igreja 
realizará. Será na próxima Sexta 
(19/03/10) das 18 às 23:45h. Iremos ter 
momentos de adoração, oração, palavra e 
comunhão. Venha junto com sua família.

28.Mar – 18h – na Gênesis

Não fique de fora!


