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 FocoIn
Ano III

informativo semanal

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.

Colação de Grau + 
Culto em Ações de 

Graças

O nosso amado Pr. Plínio, 

convida toda a igreja para 
participar das sessões solenes de 
fo rmatu ra  da  tu rma de  
Psicologia 2009.2 - Cesmac. O 
mesmo é um dos formandos e 

deseja compartilhar sua alegria com todos que fazem parte 
da família Batista Gênesis. Abaixo segue as datas e os 
horários das solenidades.

Agenda Gênesis

20/Jan : Culto de Formatura

22/Jan : Grande Vigília

30/Jan : Family Games

06/Fev : Louvorzão

07/Fev : Consagração de Santa Ceia

07/Fev : Santa Ceia do Senhor

13 a 16/Fev : Acampamento da Família

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

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

CONFIRA NOSSA PROGRAMAÇÃO SEMANAL

www.ibgenesis.com.brwww.ibgenesis.com.br

Ingressos com Leonardo ou Juliana

Meditação

Local:

QUA - Form. QUI DOM (M) DOM (N)

20/1/10 21/1/10 24/1/10 24/1/10

Dirigente OSMARI - BRÁZ

Ministro Louvor IZAURA GETÚLIO MARQUINHOS

Água CIDA - OSMARI

Ofertório ISAAC IZABELLI LUCIENE

Recepção-1 LÉO / JULIANA LUIZ / JESSÉ - ISAAC / KATIANE

Recepção-2 - - VINÍCIUS / ROSÂNGELA

Kids - - JAMESON

Estacionamento - - JARBAS / LÉO (CIDA)

Visitantes - - GELZA / MARCIELLE

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Equipe: ANTÔNIO (Contato: 8837-7577)

das 18 às 23:45hs

<< Você não pode perder! >>

Culto em Ações de Graças

dia 20.Jan às 19:30 h

Colação de Grau

dia 19.Jan às 19:30 h

Local: Teatro Gustavo Leite Local: Igreja Batista Gênesis..
..

..
..

..
..



Ginástica 
Feminina
In fo rmamos  

que estamos 
com mais uma 
a t i v i d a d e  
esportiva só 

para mulheres. Ginástica 
com o Profº César (irmão do 
Pr. Jonhson). Todas as 
segundas, quartas e sextas, 
das 19 às 20h na quadra. 
Interessadas falar com 
Andrea (esposa do Pr. Harry).

(Mateus 25.3) – “As loucas, tomando as suas lâmpadas, não 
levaram azeite consigo.”
Uma das características negativas do povo brasileiro é deixar 
tudo para última hora. Muito tempo já foi perdido por causa 
disto, com prejuízos evidentes para os que não obedecem a um 
planejamento. Cito por exemplo o caso do nosso retiro, faltam 
menos de trinta dias e há poucos inscritos. De última hora uma 
pequena multidão de pessoas aparece querendo vagas quando 
elas não estão mais disponíveis. É sempre assim.
Depois de um longo período de oração coube ao Senhor a tarefa 
de nos mostrar o Pr. Mizael Silva de Imperatriz do Maranhão 
como preletor do retiro. Trata-se de um pastor jovem, 
pentecostal, cheio de Deus, acostumado a pregar em grandes 
cruzadas e que tem uma forma bastante alegre e divertida de 
comunicar a palavra. Ele vem com excepcionais 
recomendações. Faça hoje sua inscrição. 
Aquelas cinco virgens da parábola bem que poderiam ser 
brasileiras. Nunca vi tão parecidas. Não se planejaram, tiveram 
o mesmo tempo que as prudentes para encher a lamparina de 
azeite, mas não o fizeram. Quem não se planeja sempre pensa 
que pode contar com uma ajudinha do prudente, e pelo 
desenvolvimento da parábola nem sempre isto é possível. As 
que conseguiram uma quantidade suficiente de azeite não 
cederam. Egoísmo? Não creio que a palavra que mais se encaixe 
aqui seja esta. Para mim elas foram prudentes novamente.  Não 
sabiam à hora exata da chegada do noivo, poderiam necessitar 
de uma quantidade maior de azeite se o noivo demorasse o que 
de fato aconteceu (5), por isto não dividiram. 
Desesperadas às cinco noivas imprudentes foram comprar 
azeite fora de hora. A ausência de um planejamento produziu 
uma tragédia. Ao voltarem com suas lâmpadas com o azeite 
adquirido já era tarde demais. O noivo já havia voltado, 
perderam a oportunidade, ficaram de fora, tiveram um encontro 
com o noivo e foram salvas apenas às cinco prudentes. 
Eu posso ser um brasileiro diferente, daqueles que planejam 
ações e planejam a vida. As oportunidades aparecem para quem 
faz por merecê-las. Há alguns anos atrás conheci juntamente 
com uma parte de amigos aqui da igreja um funcionário público 
cristão em João Pessoa que vendia bonés para comprar uma 
casa. Como a realização do seu sonho apenas com o salário que 
ganhava atrasaria o projeto, o moço conseguiu doadores e 
vendia os bonés ofertados sempre que saia do seu trabalho. Ele 
sabia até o ano que juntaria todo o dinheiro para comprar sua 
casa. Um belo de um planejamento. 
Hoje em um saguão de um hotel em Recife havia um casal 
desesperado por uma vaga. O hotel estava lotado, não havia 
como abrir um precedente. A resposta do gerente foi: “Lamento, 
estamos lotados, vocês deveriam ter planejado melhor a 
viagem”. 
Para os retardatários o castigo pode ser ficar fora do retiro, para 
o casal que não encontrou vaga no hotel a única solução talvez 
seja um albergue e para as cinco virgens loucas, o pior: “Ficaram 
de fora do céu, não participaram das bodas do cordeiro”. 

Por que deixamos tudo para última hora?
Pr. Harry Tenório

Grande Vigília
Grandes coisas fará o Senhor por nós 

nesse 2010. Você quer ver? Então venha 
para a 1ª Vigília do ano que está sendo 
organizada pelo Ministério de Louvor. 
Estará conosco a Pra Joseide (Ig.Nova 

Vida), uma mulher que Deus tem usado tremendamente no 
louvor e no ensino da sua palavra. Será tremendo, convide 
outros a provarem do amor de Deus!

Acampamento da 
Família 2010

Está chegando mais um 

acampamento da família. Se você 
ainda não realizou sua inscrição, 
não perca mais tempo e garanta 
logo sua participação. As 
inscrições estão sendo realizadas 
pelo Diácono Márcio (9978.0235). Neste acampamento 
teremos como preletor o Pr. Misael Moraes e a participação 
musical de, sua esposa, Raquel Maia (vindos de Imperatriz - 
MA). Serão dias de profunda comunhão com o Senhor e entre 
os irmãos de nossa igreja. Não fique de fora, pois será 
inesquecível!

Ministério de 
Intercessão

O Ministério de Intercessão 

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

 

Apresentação de 
Crianças

In fo rmamos  a  

t o d o s  q u e  a  
apresentação de 
c r i a n ç a s ,  e m  
nossos cultos, deve 
ser previamente 
informada a nossa 
secretaria e/ou a 
nossa diaconia. 
Isto é para que a 
liturgia do culto não seja 
afetada de última hora. Desde 
j á  a g r a d e c e m o s  a  
compreensão dos amados 
irmãos. 

Aniversariantes 
da Semana

18.Jan: Lana Lúcia
20.Jan: Arley Casado

Você no 
Informativo

Você deseja participar da 

c o n s t r u ç ã o  d e  n o s s o  
informativo? Então mande 
testemunhos, matérias e 
sugestões para que possamos 
melhorá-lo ainda mais. Caso 
queira participar mande suas 
notícias para o e-mail: 

FIM!

Recursos destinados
ao acampamento 2010 

Ministério de Teatro
Você já part ic ipou de alguma 

apresentação teatral? Tem vontade 
de participar? O Ministério de Teatro de 
nossa igreja está de portas abertas 
esperando por você. Venha fazer parte e 
nos ajude a abençoar vidas. Interessados procurar por Isaac 
e/ou Katiane (líderes do Ministério).

Agradecimento
Agradecemos a Deus e a todos os que trabalharam, 

colaboraram e participaram do Sanduba Fest, foi uma noite 
muito especial, vivemos momentos maravilhosos de comunhão 
e diversão. Foi muito bom ver tantos irmãos trabalhando em 
unidade e com muito amor nesse evento de arrecadação de 
fundos para o acampamento da família 2010.
“Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido...” - Sl 
133.1


