
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

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
15:00 - Ensaio do Min. de Dança
15:00 - Ensaio do Min. de Louvor
18:30 - 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.Family Games;

7.III ECC (Encontro de Casais com Cristo);

8.Implantação de Grupos Pequenos;

9.Acampamento da Família 2010;

10.Ministério de Jovens e Adolescentes.

Agenda Gênesis

09/Jan : Sanduba Fest

10/Jan : Consagração de Santa Ceia

10/Jan : Santa Ceia do Senhor

16/Jan : Casamento

17/Jan : Café da Comunhão

20/Jan : Culto de Formatura

22/Jan : Grande Vigília

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
82-9444.7751

pastorharry@ibgenesis.com.br
laca@uol.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

Adquira já o seu ingresso com Leonardo ou 
Juliana. O valor é de apenas R$ 5,00 por 
pessoa. Não fique de fora!
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Acampamento da Família 2010

Inscrições Abertas
Informações na pág. 3

Noite de Diversão e Comunhão

à vontade!

Recursos destinados ao acampamento 
da família 2010 - www.ibgenesis.com.br

Ingressos com Leonardo ou Juliana

Versículo 
Bíblico da 
Semana

"Ainda antes 
que houvesse 
dia, EU SOU; e 

ninguém há 
que possa 

fazer escapar 
das minhas 

mãos; agindo 
eu, quem 
impedirá?" 

Isaías 43:13

Deus é aquele 
que tem a 

soberania sobre 
tudo, porque Ele 
é o Senhor de 

tudo; o que era e 
o que é, e o que 

há de vir. 
Soberania é 

domínio de tudo 
e de todos, Sua 
vontade esta 

acima de todas 
as coisas.

Meditação

QUI SÁB SANDUBA FEST DOM (M) DOM (N)

7/1/10 9/1/10 10/1/10 10/1/10

Dirigente LUCIENE - - PR. HARRY

Água IZABELLI - - MIRLANE

Ofertório JAMESON - LUCIENE ISAAC

Recepção-1 ALUÍSIO / MARIA JOSÉ ISAAC / KATIANE - LUIZ / JESSÉ

Recepção-2 - - - LEONARDO / CIDA

Kids - - - ADRIANO

Estacionamento - - - ARLEY / VINÍCIUS

Visitantes - - - JARBAS / MARCIELLE

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Equipe: ELIANE (Contato: 9960-7213)



(Provérbios 10.27) -  “Amar e servir ao SENHOR aumenta os 
dias, mas os perversos terão os anos da vida abreviados”.
Cada sociedade enfrentou os desafios que lhes estavam 
propostos, mas nunca uma geração enfrentou tantos desafios 
como a nossa. Chegamos a uma quantidade de habitantes na 
terra que já produz dificuldades de abastecimento de alimento e 
água. 
A concentração de renda dos países ricos e capitalizados ameaça 
a estabilidade dos pobres e emergentes. O mais curioso é que 
uma instabilidade de um país rico produz instabilidade no resto 
do mundo, como se viu na “bolha do mercado imobiliário” 
americano. 
A temperatura global sobe em conseqüência das toneladas de 
monóxido de carbono que jogamos na atmosfera, os países ricos 
se reúnem para discutir soluções, mas a culpa sempre vai para o 
boi. O arroto do boi é o novo vilão da história, pois seu processo 
digestivo produz gás metano que destrói a camada de ozônio. 
Resumindo, todos tem culpa mas a responsabilidade da culpa fica 
com ninguém. A irracionalidade reina.
Os níveis de violência no Brasil em 2009 chegaram a níveis 
alarmantes, resultado evidente de falta de política 
governamental. Sobra gente, falta colégio, sobra gente, falta 
emprego. Nada justifica um roubo, um estupro, um crime, mas 
os governos não são os únicos culpados. Aliás, nunca eles foram 
tão desafiados como agora, pois estamos imersos em uma 
geração que tem uma forte aliança com o pecado e como 
consequência disto se cumpre o que profeticamente foi 
anunciado por Jesus em Mateus 24.12: “E, por se multiplicar a 
iniquidade, o amor de muitos esfriará”. Nós somos os 
maiores culpados. Somos esta geração sem amor, sem afeto e 
sem respeito a valores éticos. Não há muito que esperar desta 
geração. Somos mesmo a geração que vai ser varrida pelo 
avivamento final, a geração que experimentará o arrebatamento 
da igreja. Os sinais denunciam isto.
O que eu estou tentando construir em uma mensagem de fim de 
ano só transmitindo notícias ruins? Será que eu estou desejando 
deixar todos assustados com as negras perspectivas de 2010? 
Não! Para fundamentar a minha crença, trago duas notícias 
maravilhosas. A primeira está descrita no texto que fundamenta 
esta reflexão. Quem serve ao Senhor vive muito e vive com boa 
qualidade de vida, esta promessa Ele nos fez. A segunda está nos 
dias que Deus retirou os hebreus do Egito. O mundo gemia  de 
angústias e dores com os juízos de Deus, mas a casa e as famílias  
e os animais dos hebreus foram preservadas. As pragas que 
atingiam os egípcios não atingiam os hebreus. Será assim 
conosco até o dia de subirmos. 
O que podemos esperar de 2010? Devemos esperar o mundo 
cada vez enfrentando dificuldades e desafios maiores, e a 
geração dos que temem e servem a Deus tendo dias longos e 
felizes. Assim será até o dia da partida, dia que já se avizinha. O 
que desejo para você em 2010? Desejo que o seu cristianismo 
seja vigoroso e autêntico, só assim seremos preservados em 
meio às angústias e dores que visitam esta geração.

FIM!

Feliz Ano Novo
Pr. Harry Tenório
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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 7 
refeições. Visando baratear os custos optamos por retirar o 
café da manhã, tendo em vista que a maioria dos irmãos irá 
dormir em casa.

R$60,00 - Crianças acima de 7 anos, Jovens e Adultos;
R$40,00 - Crianças até 7 anos;

É importante destacar que os valores cobrados na inscrição
NÃO COBREM OS CUSTOS TOTAIS DO ACAMPAMENTO. 
Por isso, estaremos realizando eventos e cantinas para ajudar 
nos custos.

Como pagar? - Você pode dividir o valor, mas terá ATÉ O 
DIA 7/FEV para quitar a sua inscrição.

Maiores Informações

Márcio (Inscrições):
9978.0235 / marcio_servo@hotmail.com

Marcus (Secretário): 
3342.2881 / secretaria@ibgenesis.com.br

 

Santa Ceia do Senhor
Convidamos você e sua família para 

celebrar conosco, no próximo domingo 
(10/01/10) às 18h, a Santa Ceia do 
Senhor. Será um momento de profunda 
adoração ao Senhor e comunhão entre 
os irmãos da IBI Gênesis. Participe!   

Aniversariantes da Semana

03.Jan: Pb. Luiz Carlos
04.Jan: Diana Mendes
04.Jan: André Luiz

Ministério de Coral
''Bendirei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará 
sempre nos meus lábios...engrandecei ao Senhor 
comigo, e todos lhe exaltemos o nome.'' - Sl 34 1,3

Louvamos ao Senhor por sua fidelidade para 

conosco, por ter coroado todo nosso trabalho com a sua 
incomparável presença. Por ter nos capacitado, encorajado, e 
renovado durante a preparação da cantata, tornando o desejo 
do nosso coração possível. Agradecemos ao Pr. Harry pelas 
orações e por todo apoio, ao min. de intercessão, aos 
ministérios de teatro, diaconia, evangelismo, dança, kids e 
Geração Atitude, que se doaram para este trabalho. Aos demais 
ministérios e irmãos que nos ajudaram em oração. A todos 
muito obrigado! Cremos que aquele que começou a boa obra a 
aperfeiçoará, mais e mais!

A Ceia do Senhor 
em seu lar

Informamos que se alguém, 

por motivo de doença, 
estiver impossibilitado de vir a 
igreja para o culto de Santa 
Ceia, a nossa diaconia se 
encarregará de levá-la e 
ministrá-la em seu domicílio. 
Para isso informe desta 
necessidade a algum de 
nossos diáconos ou  ligue para 
nossa secretaria informando 
(3342-2881).

Culto de 
Santificação

Informamos a todos que o 

c u l t o  d e  s a n t i f i c a ç ã o  
(realizado todas as quintas-
feiras) está com novo horário. 
O mesmo terá seu início ás 
20:00h e o término às 
21:30h. Agradecemos a 
compreensão dos amados 
irmãos. Dúvidas falar com 
nossa secretaria (3342-2881)

Café da 
Comunhão

 

Consagração de 
Santa Ceia

Venha dedicar o Domingo de 

santa ceia ao senhor. Participe 
de nossa consagração que 
ocorrerá no próximo dia 
10/01/10. 

Acampamento da
Família 2010

Não deixe para realizar sua 

inscrição de última hora. 
Garanta já a sua presença e 
de sua família em mais um 
acampamento da família.

Consagração

das 08

às 08:55h

Gênesis
na

08.Jan: Flávia Rosana
08.Jan: Lara Fábia

(por pessoa)

Recursos destinados ao
acampamento da família 2010

na


