
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

11/Abr : Consagração de Santa Ceia

11/Abr : Feijoada da Comunhão

11/Abr : Santa Ceia do Senhor 

06/Abr : Reunião de Equipes do 3º ECC

13/Abr : Reunião de Equipes do 3º ECC

18/Abr : Café com Líderes

20/Abr : Culto de Entrega 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
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Versículo 
Bíblico da 
Semana

"

 

Salmos 39:7

 

Não há ninguém 
em quem 
possamos 

esperar com 
tanta certeza de 
ajuda, como no 
Deus do Céu, o 
Senhor da vida. 

Na verdade, Ele é 
o Único Senhor 
que não muda. 

Mudarão os céus 
e a terra, o mar e 
tudo o que nele 

há, mas a 
Palavra, o Verbo 
de Deus, jamais 

mudará! 
Permanece igual 
a Si mesmo para 
sempre, portanto, 
podemos confiar  
na Sua Pessoa.

Agora, pois, 
SENHOR, que 
espero eu? A 

minha esperança 
está em ti."

Meditação
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Feijoada
Compre já o seu ingresso e participe de mais um grande e 

delicioso evento promovido por nossa igreja. Acontecerá no 
dia 11/04/10 às 12h (logo após a EBD). O valor é de apenas 
R$ 5,00 (cinco reais) por pessoa. Toda renda será revertida 
para a realização de nosso 3º ECC (Encontro de Casais com 
Cristo). Participe, colabore e ajude-nos a evangelizar as 
famílias restaurando os seus valores. Contamos com 
você! Ingressos e informações com Jarbas e Marcielle. 

"E ele disse: Ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe: 
O Mestre diz: O meu tempo está próximo; em tua
casa celebrarei a páscoa com os meus discípulos. E os 
discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara,
e prepararam a páscoa." - (Mateus 26.14-15)

Feijoada

QUI DOM (M) DOM (N)

1/4/10 4/4/10 4/4/10

Dirigente JAMESON - PR. GUILHERME

Ministro Louvor MARQUINHOS MARQUINHOS LISIANE

Água ELENÍ - OSMARI

Ofertório ANTÔNIO ELIANE ELZA

Recepção-1 LUIZ / JESSÉ - JARBAS / MARC IELLE

Recepção-2 - - LEONARDO / JULIANA

Kids - - DILSON

Estacionamento - - ANTONIEL / VINIC IUS

Visitantes - - MARCELO / IZAURA

DIAS

Coordenador da semana: IZABELLI (8823-3496)

SERVIÇO



(I Samuel 3.3) – “E estando também Samuel já deitado, antes 
que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do SENHOR, 
onde estava a arca de Deus, o SENHOR chamou a Samuel, e 
disse ele: Eis-me aqui”.

A palavra de Deus ocorria raramente naquela geração, e a culpa 
disto certamente não era de Deus. Ele sempre desejou ter um 
relacionamento próximo com o seu povo em qualquer geração. 
Uma geração que não buscava intensamente a sua presença 
havia se instalado ali naquele tempo. Como desinstalá-la, como 
trazer de volta tempos avivados onde os sinais de Deus estão 
presentes?

Quando Ana apareceu orando no templo com seu coração 
angustiado por ser estéril desejando receber do Senhor o 
milagre de gerar um filho, um plano começou a nascer no 
coração de Deus. O acerto que aquela mulher fez com o Senhor 
era o elemento que faltava para dar sustentação ao plano, ela 
prometeu que dedicaria o filho ao serviço e ao ofício das coisas 
sagradas se o milagre fosse feito.

Ana engravidou depois de uma busca intensa e tendo nascido 
Samuel o dedicou ao Senhor, conforme havia votado, 
acompanhando bem de perto seu crescimento. O menino foi 
morar com o sacerdote Eli, e Deus assim construiria lentamente 
a transferência de sacerdócio para as mãos de Samuel. Aos 
poucos ele restauraria o ministério profético, trazendo através 
daquele menino um avivamento que já não era conhecido 
naquela geração.

As semelhanças entre Jesus e Samuel são tremendas. Ambos 
são filhos da promessa. Ambos formam pontes de transição de 
estágios na história. Ambos foram consagrados antes do 
nascimento. Ambos foram “resposta de Deus para recuperar 
um tempo perdido”. Parecia que aquela geração não seria mais 
visitada por ventos do avivamento, mas o nascimento 
milagroso tanto de Jesus como de Samuel e a dedicação dos 
dois meninos ao Senhor eram os elementos que Deus desejava 
para transformar Israel.

Pensando nos dias de Samuel, pensando nos dias de hoje, 
posso pressentir que estamos necessitando formar uma 
geração como a de Samuel. Homens e mulheres que vieram ao 
mundo como “resposta de Deus há um tempo frágil e difícil”. 
Deus precisa apenas de alguém que se disponha a voltar a ouvi-
lo, aplicando tempo e disposição para servir ao Senhor. 

O milagre começa na forma de criarmos nossos filhos, 
ensinando-os a temer e a servir a Deus como a única forma de 
retribuirmos os milagres que Deus tem nos feito, entregando ao 
mundo homens e mulheres capazes de ser transformados em 
pontes para a transição de estágios. Os milagres já são raros, a 
palavra profética de Deus já não é ouvida com tanta facilidade, 
onde estão as Anas e as Marias, onde está Samuel? 

Uma geração que ouve a Deus
Pr. Harry Tenório

Culto de Páscoa
"E ele disse: Ide à cidade, a um certo 
homem, e dizei-lhe: O Mestre diz: O meu 
tempo está próximo; em tua casa 
celebrarei a páscoa com os meus 
discípulos. E os discípulos fizeram como 
Jesus lhes ordenara, e prepararam a 
páscoa.  - Mateus 26.14-15. 

"E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo 
padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos

A Páscoa é uma comemoração muito importante na vida do 

crente, ela é sinônimo de libertação (Ex 12:17, 42; Dt 16.3). 
Entende-se também como início de novos rumos, da nova 
caminhada em direção a uma vida santa e segundo o coração 
de Deus. Sua instituição foi ordenada por Deus (Ex 12.1,2 e Jo 
2.23), a observação pelos filhos de Deus deve ser contínua (Ex 
12.28,50), a exemplo do Senhor Jesus, que junto a seus 
discípulos a comeu (Mt 26,17-20).
No próximo Domingo (04/04/10), às 18 hs, venha celebrar 
conosco a Paixão que nos garantiu a vitória sobre o pecado ao 
triunfar na cruz. Será um culto temático e dinâmico com a 
apresentação do teatro, dança, louvor, coral e muito mais. Não 
fique de fora. Venha com sua família e convide não crentes!

"

" - 
Lucas 24.46

Gênesis Kids - Aviso aos pais
O Ministério Infantil Gênesis Kids informa que a partir de hoje 

(28/03/10) as crianças, no primeiro momento do culto, irão 
ficar no templo com os pais. No segundo momento, após serem 
despedidas em oração, as mesmas passarão para as salas.
Informamos também que nos cultos de Santa Ceia, as 
crianças permanecerão no templo junto com seus pais o culto 
inteiro. Esta medida tem como objetivo motivá-los à participar 
um dia deste memorial. Agradecemos a compreensão de todos. 
Dúvidas e esclarecimentos com Izabelli e Jameson.  

FIM!

Aniversariantes da Semana

29.Mar: Edilene Maria
30.Mar: Clemilda Maria

Em Uma Voz
Família Moriah, estamos radiantes de alegria em poder 

receber vocês para juntarmos a nossa voz em um só louvor e 
adoração. Que o Senhor nos permita mais momentos como 
esse, vamos entoar o cântico dos anjos dizendo “Santo, Santo, 
Santo é o Senhor dos Exércitos!”. Sejam Bem Vindos! 
Amamos vocês! - Ministério de Louvor

Aula 
Vocal

No próximo 

s á b a d o  o s  
levitas estarão 
iniciando aulas 

de Técnica Vocal. Serão 
ministradas pelo Wagner, um 
abençoado irmão que está em 
nosso meio. O objetivo maior 
é o de aperfeiçoar nossa 
técnica em cantar e com isso 
servir melhor a Deus e a toda 
a igreja. Orem por nós.

Letra de Louvor

Eu faço parte de um novo 
tempo
Que está nascendo em uma 
minha nação
Eu sou o fruto de uma 
semente
Que foi plantada há muito 
tempo atrás
Por meus irmãos

A geração de Samuel está se 
levantando
Em todo o lugar
 

Geração que depõe Saul
Geração que unge Davi
Para um tempo de louvor

Levitas nos
 Shows de Deus!

No sábado retrasado alguns 

integrantes do Min. de Louvor 
estiveram em Arapiraca, no 
show do André Valadão. 
O n t e m  e s t i v e m o s  
participando do Congresso 
Estadual de Adoração com 
a presença de Nivia Soares e 
Mariana Valadão.
Agradecemos a Deus por ter 
nos proporcionado esses dias 
maravilhosos - Min. de Louvor

Geração
de

 Samuel

Atenção Levitas
Atentem para o próximo 

s á b a d o ,  p o i s  n o s s a  
programação será diferente.
Espero contar com todos 
vocês, será uma tremenda 
noite de risos, comida, 
papo e comunhão!

Parabéns!
Carina Tenório (26/mar) e 

Wilson Junior (27/mar).

Vocês são muito especiais 
para Deus, para a igreja vocês 
são importantes, para a 
Família Levita vocês são 
indispensáveis! Amamos 
vocês. - Marquinhos

30.Mar: Marlon Araújo
01.Abr: Katiane Oliveira


