
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

10/Mar : Reunião Min. Gênesis Kids

13/Mar : Culto de Jovens

14/Mar : Consagração de Santa Ceia

14/Mar : Santa Ceia do Senhor

21/Mar : Café da manhã - Gênesis Kids

26/Mar : Grande Vigília

06/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

"
houvesse dia, EU 
SOU; e ninguém 

há que possa 
fazer escapar das 

minhas mãos; 
agindo eu, quem o 

impedirá?" 

Isaías 43:13

 

 Deus é aquele 
que tem a 

soberania sobre 
tudo. Soberania é 
domínio de tudo e 

de todos, Sua 
vontade está 

acima de todas as 
coisas. Deus reina 

absoluto desde 
antes da fundação 
do mundo. Sem 
esta soberania, 
Ele não poderia 
executar toda a 

Sua vontade e isto 
Ele fará sem 
impedimento 

algum por toda a 
eternidade, afinal, 
agindo Ele, quem 

o impedirá?

Ainda antes que 

Meditação

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes

Culto de Jovens
No dia 13/03/10 (próximo Sábado) às 19:30h teremos o 1º 

culto de jovens do ano. Convidamos todos para participar do 
mesmo. Será uma noite repleta de louvores, adoração, 
alegria, palavra e comunhão. Não fique de fora e convide 
seus amigos e familiares para vir participar. Sua presença é 
especial.
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(próximo domingo)

dia

14.Mar

às 18h : na Gênesis

"Fazei isto em memória de mim"
 (Lucas 22:19)

 das 8 às 8:55 h

QUI DOM (M) DOM (N)

11/3/10 14/3/10 14/3/10

Dirigente ISAAC - PR. HARRY

Ministro Louvor IZAURA MARQUINHOS MARQUINHOS / LISIANE

Água LISIANE - GELZA

Ofertório MARCELO ISAAC MÁRCIO

Recepção-1 ARLEY / MIRLANE - ANDRÉ / ANGÉLICA

Recepção-2 - - BRÁZ / NIREIDE

Kids - - VINICIUS

Estacionamento - - ULISSES / ALUÍSIO

Visitantes - - JARBAS MARCIELLE

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da semana: VAL (3354-2277)



(Lucas 5.27-29) – “E, depois disto, saiu, e viu um publicano, 
chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E 
ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande 
banquete em sua casa; e havia ali uma multidão de publicanos e 
outros que estavam com eles à mesa”.
Era uma típica festa de crente. Depois de ter conhecido a Jesus como 
o seu Senhor e Salvador, e receber um chamado para servir o mestre 
o cobrador de impostos não resistiu. Abandonou seu emprego 
estável na coletoria em uma atitude quase insana, marcou um jantar 
e convidou todo mundo que conhecia. Empresários, políticos, gente 
de influência na sociedade e sobretudo seus colegas da coletoria 
para celebrar uma festa de crente.
A dúvida na cabeça dos mais próximos era grande.  Uns diziam, será 
que ficou louco? É um surto psicótico diziam outros, mas a corrente 
mais consistente de pensamentos era aquela que dizia: “ele sempre 
teve um jeitão meio maluco e desgovernado, agora só está 
assumindo o seu lado obscuro”. Mesmo assim todos queriam ir 
naquela festa para saber no que daria, para descobrir qual sua razão 
para atitudes tão incomuns.
Do lado de dentro um monte de pessoas sem nenhuma disciplina 
religiosa, muita comida e vinho e uma motivação desconhecida, do 
lado de dentro Jesus. Isto mesmo, Ele e seus discípulos eram os 
únicos estranhos naquela festa de amigos de Levi.  Do lado de fora 
um grupo de escribas fariseus, guardiões da religião, da doutrina e 
da rigidez religiosa observavam tudo pela janela, espantados,  
concluindo precipitadamente: “Vejam, enquanto nós jejuamos Ele 
come e festeja juntamente com seus discípulos no meio de 
pecadores”.
Jesus era quem mais se divertia naquela festa, porque como nenhum 
outro sabia as angústias que estavam em volta daquela festa. O 
grupo dos que estavam do lado de dentro daqui a pouco tomaria 
conhecimento da forma mais alegre possível acerca da verdadeira 
razão daquela festa. Sim, porque Levi estava dando uma tremenda 
festa para comemorar o fato de que agora era CRENTE EM JESUS. 
Alguns poderiam achar o motivo fútil, mas certamente carregariam 
no coração a inquietante pergunta: “que coisa forte é a alegria da 
salvação, tão forte que o indivíduo faz uma festa enorme só para 
comunicar o fato”. 
Enquanto isto, do lado de fora um grupo de religiosos ferozes estava 
só aguardando a saída de Jesus para agarrá-lo pelo braço e dizer: 
“você não é o que diz ser, porque se fosse não estava junto de um 
grupo de pecadores celebrando futilmente algo que não se sabe o 
que”. E foi o que fizeram, mas ouviram de Jesus uma resposta muito 
forte, vejam: “eu estava em uma festa de crente, porque os crentes 
não foram enviados para chamar os justos, mas para chamar 
pecadores ao arrependimento, e mais quanto ao jejum, enquanto o 
noivo está na festa não jejuam os convidados”. Este é o perigo de 
ficar do lado de fora de festa de crente. Eles não entenderam o real 
motivo da festa, não perceberam que Jesus estava presente na festa 
querendo alcançar o coração de pecadores e chamá-los ao 
arrependimento, muito menos compreenderiam esta história de 
noivo e festa de casamento. Resumindo, eles foram espiar uma festa 
de crente sem entender nada e saíram entendendo menos ainda. 
Tudo porque estavam do lado de fora da festa, do lado de fora do 
plano da salvação. Você também não está entendendo? Então entre 
na festa que vai compreender tudo, deixe de ficar espiando a festa só 
pela janela.

Festa de Crente
Pr. Harry Tenório

Santa Ceia do 
Senhor

"Fazei isto em memória de 
mim" (Lucas 22:19).

A Ceia do Senhor é nossa 

oportunidade para lembrar o 
sacrifício que Jesus fez na cruz, 
pelo qual Ele nos oferece a 

esperança da vida eterna: "Porque todas as vezes que 
comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do 
Senhor, até que ele venha" (1 Coríntios 11:26). A Ceia do 
Senhor não pretende ser um memorial do nascimento, da vida 
ou da ressurreição de Cristo. É um momento especial no qual os 
cristãos refletem sobre o Salvador sofredor e para serem 
lembrados do alto preço que Ele pagou por nossos pecados. 
Precisamos manter este tema central do evangelho (1 
Coríntios 2:1-2) em nossas mentes.
Venha com sua família participar do culto de celebração de 
santa ceia. Será um momento de muita celebração, adoração e 
comunhão. Aguardamos você!

1º Congresso Estadual de Adoração
Nos dias 26 e 27/mar estará acontecendo em Maceió o 1º 

Congresso Estadual de Adoração. O evento contará com as 
participações da Nivia Soares e Mariana Valadão e acontecerá 
no clube da OAB (Jacarecica), Rodovia AL-101, Norte, S/N. 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).

FIM!

Letra de Louvor
Essa música nos marcou 

profundamente no nosso 
Acampamento da Família. 
Vimos vidas sendo curadas e 
renovadas. Que Deus fale ao 
seu coração!

Abraça-me

Ensina-me a sentir Teu 
coração
Jesus, quero ouvir Teu 
respirar
Tirar Teu fôlego com minha fé
E Te adorar

Jesus, Tu és o pão que me 
alimenta
O verbo vivo que desceu do 
céu
Vem aquecer meu frio coração
Com Teu amor

Abraça-me (2x)
Cura-me (2x)
Unge-me (2x)
Toca-me (2x)

Vem sobre mim com o Teu 
manto
Reina em mim com Tua glória
Pois ao Teu lado é o meu lugar
Aleluia, aleluia

Aniversariantes 
da Semana

13.Mar: Anderson Soares
13.Mar: Mitchel da Silva

Gênesis Kids
convidamos todos os pais  

pra participar de um café da 
manhã da comunhão, dia 21 
de março às 07:40h.
E não esqueçam, tragam suas 
crianças.

Informamos também a todos 

os professores do Kids que no 
dia 10/03 às 19:00h na sala 
do kids 4 teremos reunião.

Cafezinho 
abençoado

Agradecemos a todos os 

l e v i t a s  q u e  p u d e r a m  
participar hoje de manhã da 
nossa reunião + café da 
manhã. Que tempo gostoso, 
estamos vivendo como uma 
grande família.

 

Sala de Levitas
Levitas não percam aula do 

próximo domingo (14) na sala 
de levitas: Cinco Bases na 
Vida do Levita (com Izaura).
Cheguem cedo  (17h) ,  
precisamos comer desses 
“manás”, muitos não tem essa 
rica oportunidade. Não 
deixem o desânimo alcançar 
vocês. 

Abraços!

 Izaura, Lisiane e Marquinhos
Marquinhos

Consagração de 
Santa Ceia

Participe da consagração que 

acontecerá no próximo 
Domingo (14/03/10) das 08 
às 08:55h.

Ministério de 
Ação Social

Campanha da sacolinha 

(Retornável). Pegue já a sua 
sacola e traga sua doação no 
próximo domingo (Santa 
Ceia). Vamos ajudar nossos 
i r m ã o s  q u e  e s t ã o  
necessitando.

Tema: "Para onde me irei
do teu Espírito?" - Sl.139.7

Dirigente: Obreira Izaura


