
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
19:30 - 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 Teatro;

7.Ministério de Jovens;

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

 
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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Ministério de Evangelismo e 
Missões

Missões é a ação da Igreja para cumprir o propósito de 

compartilhar com mais pessoas o grande amor de Jesus 
Cristo, proclamando o Evangelho e contextualizando a sua 
mensagem através da evangelização em todos os lugares. 
Existem milhões de pessoas que não estão seguindo a Cristo 
e temos essa responsabilidade de sairmos e levarmos a 
mensagem da salvação deixada por Jesus. Essa mensagem 
de alegria precisa ser espalhada a todas as pessoas que dela 
ainda não tem conhecimento e vivem sem esperança, para 
que possam ser incluídas no povo de Deus.

Versículo 
Bíblico da 
Semana

"O anjo do 
SENHOR 

acampa-se ao 
redor dos que o 

temem, e os 
livra." 

Salmos 34:7
 

O Senhor está 
acampado aonde 

estivermos. 
Independente da 

situação Ele 
sempre está 

olhando por nós. 
Porém se você 
está passando 

por situações de 
adversidades, 
lembre-se que 
essas lutas vão 
servir para seu 
crescimento, e 

esse tempo logo 
irá passar e a 

vitória do 
Senhor estará 
sobre você.

Meditação

Agenda Gênesis

22/Mai : Passeio Ciclístico 

28/Mai : Grande Vigília

29/Mai : Sábado com os Pais - KIDS

05/Jun : Culto de Jovens

12/Jun : Jantar dos Namorados

13/Jun : Consagração de Santa Ceia

13/Jun : Santa Ceia do Senhor

Grande passeio ciclístico promovido por 
nossa igreja e organizado pelo Ministério 
de Esportes. Não deixe de participar. 
Inscreva-se o quanto antes.

Dia

QUI DOM (M) DOM (N)

20/5/10 23/5/10 23/5/10

Dirigente ELIANE - MARCELO

Água GELZA - ELIANE

Ofertório ISAAC IZABELLI ROSÁRIA

Recepção-1 VAL / MÁRCIO - ARLEY / MIRLANE

Recepção-2 - - JARBAS / MARCIELLE

Kids - - LÉO (CIDA)

Estacionamento - - NATÁLICIO / BONIFÁCIO

Visitantes - - JORGE / ELZA

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da semana: ROSÂNGELA BARBOSA (8878-1918)

Evangelismo e Missões

"

"
A quem enviarei, e 

quem há de ir por nós?...
Isaías 6:8



O PASSADO NÃO PASSOU
Pr. Harry Tenório

(Ezequiel 18.2) -  “Que pensais, vós, os que usais esta 
parábola sobre a terra de Israel, dizendo: Os pais 
comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se 
embotaram?”
Viver épocas onde as visitações de Deus sejam tão 
frequentes quanto já foram no passado não é uma realidade 
distante. Ele mesmo nos ensinou o caminho para isto em (II 
Crônicas 7.14) – “E se o meu povo, que se chama pelo 
meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face e 
se converter dos seus maus caminhos, então eu 
ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e 
sararei a sua terra”.

Não é apenas o pecado que nos afasta de Deus, porque ele 
está disposto a nos perdoar sempre que manifestamos 
arrependimento. Sobretudo, é a nossa falta de interesse em 
nos reconciliar com Ele. De Deus queremos o favor e as 
obrigações paternais, no entanto não queremos 
relacionamento, nem as obrigações filiais. 

Tão certo quanto Deus é real e nos tem por filhos, desejando 
se revelar de geração em geração até o arrebatamento da 
igreja, certo também é que em determinadas gerações Ele 
começou a enfrentar dificuldade para revelar-se aos seus 
filhos, tamanho a falta de proximidade e interesse do seu 
povo com Ele. O profeta  Ezequiel testemunha o surgimento 
de uma parábola que tomou a força de um ditado em Israel. 
Deus se irritou com isto. Olhando para o passado, 
observando a bondade de Deus com as gerações anteriores, 
eles diziam que os pais tiveram fartura até de uvas, mas 
desta época eles só conservaram os dentes embotados. Ou 
seja, Deus foi muito bom com nossos pais, mas já não é 
conosco.
Ele estava tão irritado com o ditado, que desabafou dizendo: 
(Ezequiel 18.3-4) – “Vivo eu, diz o Senhor DEUS, que 
nunca mais direis esta parábola em Israel. Eis que 
todas as almas são minhas; como o é a alma do pai, 
assim também a alma do filho é minha: a alma que 
pecar, essa morrerá”. 

Pensando nisto, é chegada à hora de revermos o que tem 
impedido Deus de operar tão intensamente hoje quanto no 
passado. O que posso ofertar para trazer novamente a 
presença intensa de Deus em nossa geração? É tão simples, 
devemos buscar sua face, nos convertermos dos nossos 
maus caminhos, e ele ouvirá dos céus, nos perdoando os 
pecados e abençoando a nossa geração. Vamos começar a 
fazer isto?

Com três palavras construo uma vida?
Pr. Harry Tenório

FIM!

Passeio Ciclístico
No dia 22/05/2010 a IBGênesis promoverá o seu 1º Passeio 

Ciclístico. O ponto de encontro e partida será na igreja as 14h 
com destino ao bairro de Fernão Velho (onde faremos ações 
evangelísticas). O passeio é para todas as idades, sendo que 
menores de 15 anos somente poderão participar se 
acompanhados de seus pais. A inscrição será 1k de alimento 
não perecível. Não deixe de participar. Informações com 
Eduardo, Jorginho ou componentes do ministério esportivo.

Agradecimento
O Ministério de Casais Vida Melhor, 

agradece a todos que estiveram 
presentes no coquetel do dia das 
m ã e s .  T i v e m o s  m o m e n t o s  
maravilhosos e muitas alegrias. 

Queremos agradecer principalmente a Deus que nos ajudou 
nessa grande realização - Jarbas e Marcielle

Jantar dos Namorados
Vem aí, no dia 12 de junho, o evento 

mais romântico do ano. Uma noite 
repleta de alegria, comunhão, 
romantismo e surpresas. Jantar dos 
Namorados 2010, garanta já a sua 
p r e s e n ç a .  Va g a s  l i m i t a d a s .  
Informações e ingressos com Jarbas e 

Marcielle (Ministério de Casais).

Aniversariantes 
da Semana

17.Mai: Jarbas Lourenço
18.Mai: Diêgo Pereira
19.Mai: Luciana Alves
22.Mai: Luciene Santana

Camisa Geração 
Atitude

Se você deseja comprar a 

camisa do Geração Atitude 
não perca mais tempo e 
adquira logo a sua, pois 
restam poucas unidades. 
Interessados procurar por 
Léo, Jú ou Poly.

Gênesis Kids
A liderança do Ministério 

Infantil Gênesis Kids informa 
que, na próxima quinta-feira 
(dia 20/05) às 19h na sala do 
Kids 4, haverá reunião com 
todos os professores. A 
mesma pede para que não 
faltem e já agradece a 
presença de todos.

Grande Vigília
Convidamos a todos para 

participarem de mais uma 
grande vigília promovida por 
nossa igreja. Será no dia 
28/05/10 das 18 às 23:45h. 
Teremos oração, louvor, 
adoração, testemunhos e 
palavra. Venham e tragam 
convidados!

Ser Criança é Massa!
O Ministério Infantil Gênesis Kids convida todas as crianças de 

4 a 12 anos, juntamente com os seus pais, para nosso encontro 
bimestral. Será no dia 29/05 às 19:00h na nossa igreja. 
Informações com Jameson e Izabelli.

Ministério de 
Intercessão

O Ministério de Intercessão 

de nossa igreja está de portas 
abertas e convida você para 
fazer parte dele.
Interessados devem procurar 
a irmã Maria José (líder do 
ministério).

Culto de Jovens

Dia 22.Mai

Gênesis / Fernão Velho

às 19:30h
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