
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 do Grupo Livre

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.Acampamento da Família 2011;

7.Ministério de Jovens;

8.Implantação de Grupos Pequenos;

9.Gestão de Ministérios;

10.Ministério de Teatro.

Filiada a

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

Pr. Jessé Pimentel
pastorjesse@ibgenesis.com.br

82-8872.2541

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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Ano IV

informativo semanal

Versículo 
Bíblico da 
Semana

"Digo-vos ainda: 
todo aquele que 

me confessar 
diante dos 

homens, também 
o Filho do Homem 

o confessará 
diante dos anjos 

de Deus." 
Lucas 12:8

Vamos 
compartilhar a 
nossa fé para 

sermos 
identificados como 
discípulos de Jesus. 

Vamos confessar 
que Jesus é nosso 
Senhor com nossas 

ações e palavras 
para que o mundo 
inteiro possa ser 
alcançado pela 

graça e o amor de 
Deus. Nunca deixe 
de falar do amor 

do Senhor, sempre 
que você tiver uma 
oportunidade, fale 
das maravilhas que 
Jesus tem feito na 

sua vida.

Meditação

Agenda Gênesis

31/Dez : Culto de Ano Novo

08/Jan : Culto de Jovens

09/Jan : Consagração de Santa Ceia

09/Jan : Santa Ceia do Senhor

15/Jan : Confraternização Min. Esportes

22/Jan : Encontro de Coristas

28/Jan : Grande Vigília

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

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes

Fique Atento!
Em virtude da aceitação de muitos símbolos da nova era até 

mesmo entre nossos jovens, estamos criando a seção 
intitulada: Fique atento! 
Começaremos abordando o tema: Símbolos do 
ocultismo. O primeiro símbolo apresentado será o "mão 
boba", forma de cumprimento muito utilizada atualmente 
entre jovens e adultos, e que por trás tem todo um 
significado.

Mão boba: Consiste na saudação 
usando os dedos polegar e mínimo 
abertos e os demais fechados. Significa 
frouxidão, relaxamento, estado de 
embriaguez, de prostração, de 
negligência. Este gesto significa 
também o rebaixamento e queda da trindade - Pai, Filho e 
Espírito Santo - (os três dedos abaixados) e exaltação do 
diabo. Os dois dedos levantados (polegar e mínimo) formam 
o chifre que simboliza o diabo. Nota: Este símbolo é um dos 
mais utilizados em roupas e adereços.

Escala semanal Ministério Diaconal
“Servindo com excelência a Noiva de Cristo”

dia 31/Dez
às 22h

Ano
Culto de 

Novo

Retiro
Esportivo

15 e 16/Jan

Informações pág 4 

Participe!

Acampamento
da Família/2011

Informações pág 4

Inscrições Abertas

SEX DOM (M) DOM (N)

31/12/10 2/1/11 2/1/11

Dirigente DC. MARCELO PR. PLÍNIO

Água MARIA JOSÉ NIREIDE

Ofertório ULISSES ISAAC BRÁZ

Recepção-1 LÉO/JULIANA ANDRÉ/ANGÉLICA

Recepção-2 ROSÁRIA/GELZA - ISABELLI/LANA

Kids VINÍCIUS - ARLEY

Estacionamento ARLEY/GILVAN - NATALÍCIO/JAMESON

Visitantes JARBAS/MARCIELE - JORGE/ELZA

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da semana: ISAAC (9311-1166)



“JESUS NASCEU na cidade de Belém, durante o reinado 
de Herodes” (Mt 2.1).

O nascimento de Jesus implicou em muitas coisas, entre as quais 
estavam o cumprimento profético da promessa de Gênesis que 
dizia que do ventre da mulher viria um que esmagaria a cabeça 
do diabo, a instituição da verdadeira vida no coração do homem, 
a chegada do Reino de Deus a terra, mas sem dúvida uma das 
coisas mais belas que aconteceram com a chegada Dele na 
história da humanidade é a própria divisão dela. Os homens não 
contavam assim, mas como resultado da sua chegada à história 
foi dividida ao meio, agora seria antes de Jesus e depois de Dele. 
A força desta delimitação, mesmo para a parte da humanidade 
que não vê nela a mão divina, é aceita por todos. 
Jesus revolucionou o planeta e enche as prateleiras de todas as 
bibliotecas do mundo com escritos a seu respeito, sem deixar 
uma única linha escrita a punho próprio. Ele venceu todos os 
adversários sem utilizar de força, foi o maior Rei que este mundo 
já viu sem jamais ter sentado em um trono na terra, não utilizou 
seu carisma e poder para amealhar uma prata, foi um homem de 
agenda repleta de afazeres, mas tinha tempo para atender o 
mais vil entre os pecadores, poderia ter escolhido uma metrópole 
confortável para nascer, mas nasceu na pequena Belém, poderia 
ter nascido em um palácio, mas nasceu em uma manjedoura. 
Jesus não era afeito a fama, mas é o homem mais famoso que 
este mundo conheceu. Quiseram conduzi-lo ao trono, mas o 
único local que ele estava interessado em reinar era no coração 
do homem, e com esta finalidade enfrentou todas as hostes 
infernais, passou fome, enfrentou os poderes político e religioso, 
a indiferença do coração do homem, foi à cruz e morreu e 
ressuscitou por nós.
O texto diz que foi no reinado de Herodes, mas que isto importa? 
Poderia ser no reinado de qualquer um que o rei que reinasse na 
época seria obscurecido pelo grande acontecimento que mudaria 
a história do mundo: “JESUS CHEGOU, está entre nós o Emanuel, 
o Deus conosco”. Bom, há pelo menos uma utilidade em 
sabermos que reinava Herodes, é que a história atesta que 
existiu um Herodes que reinava nos dias de Jesus, o que respalda 
pela história a existência do Messias.
Olhando tudo que ele realizou, pensamos como fez tanto em tão 
pouco tempo? Suas conquistas são tão notáveis. Já se passaram 
mais de dois mil anos da sua morte e o seu nome é o mais 
comentado e falado todos os dias na terra.   No entanto, a 
pergunta que não me deixa calar é: “será que ainda há algo que 
Ele possa conquistar?” A resposta é sim, ainda lhe falta à 
conquista do seu coração e do controle absoluto da sua vida, e 
para convencê-lo Ele deixou uma linda carta de amor dedicada a 
você, chamada Bíblia Sagrada. Nela Ele conta o quanto te ama e o 
que fez por você. Você aprenderá que como Ele fez com a história 
fará também com a sua vida. As coisas mudarão tanto para 
melhor, que você dirá: “poderia dividir a história em dois tempos, 
antes de Jesus, quando nem tudo estava do jeito como desejava, 
e depois que o conheci, quando através dos seus milagres tudo 
mudou”. Experimente, Ele é o presente de Deus para você.

Dividindo a História
Pr. Harry Tenório

FIM!

Culto de Ano Novo
No final de um ano e no limiar de um 

novo ano você certamente também 
já se admirou e disse: "O quê? Já 
chegamos novamente ao fim do 
ano?" Quando isso acontece, somos 
lembrados de como a vida humana é 
passageira, como o Salmo 90.9 diz 

tão bem: "...acabam-se os nossos anos como um breve 
pensamento". A nossa vida passa "como um suspiro" ou "como 
um sopro". Quanto mais velhos ficamos, mais rápidos parecem 
transcorrer os anos, pois cada um deles torna-se uma parcela 
sempre menor de nossa vida. E isso volta a nos lembrar que 
nossa vida é limitada, que o tempo que passamos sobre a terra 
tem um fim. Foi isso que levou Moisés a suplicar ao Senhor: 
"Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos 
coração sábio" (Sl 90.12). Que tipo de sabedoria Moisés pedia? 
A sabedoria de viver a vida de uma maneira que ela tenha valor 
diante de Deus. Nesse sentido o Senhor Jesus nos conclama a 
juntar tesouros nos céus (Mt 6.20) e Paulo nos exorta a buscar 
"as coisas lá do alto" (Cl 3.1-2). Vamos investir nas coisas 
celestiais durante o novo ano, para que nossa vida seja cheia de 
uma riqueza que permanece eternamente. Venha junto com 
seus familiares e amigos para nosso culto de ano novo. Vamos 
agradecer ao Senhor por mais um ano de vitórias e pedir a Ele 
que 2011 seja repleto de realizações para toda a família Batista 
Gênesis.

Retiro Esportivo de Férias
O Ministério de Esportes de nossa igreja 

realizará nos dias 15 e 16 de janeiro 2011, no 
clube dos correios em Marechal Deodoro, o 1º 
Retiro Esportivo de Férias da Batista Gênesis. 
Neste evento teremos torneios de futebol, 
gincanas, desafios radicais, louvor, palavra e 
muito mais. O valor para participar deste retiro 

é de apenas R$ 20,00 (vinte reais) por pessoa (alimentação 
inclusa). Em virtude de ter que dormir em Marechal, este 
evento será apenas para homens. Garanta já a sua vaga. 
Informações e inscrições com Eduardo (Ministério de 
Esportes) através do telefone 8803-2815. Não fique de fora!

Acampamento da 
Família 2011

Chácara Stª Terezinha – De 05 à 
08/Mar

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 6 refeições. 
Visando baratear os custos optamos por retirar o café da 
manhã, tendo em vista que a maioria dos irmãos irá dormir em 
casa.

Valor da inscrição: R$ 100,00 

Como pagar? - Você pode dividir o valor. Tendo ATÉ O DIA 
27/FEV para quitar a sua inscrição.

Maiores Informações:

- Marcus: 8841.8161 / marcus@ibgenesis.com.br
- Secretaria: 3342.2881 / secretaria@ibgenesis.com.br

Aniversariantes 
da Semana

26.Dez: José Cicero
26.Dez: Kaytt Ferreira
27.Dez: William Pimentel
27.Dez: Adriano Monteiro
27.Dez: Antônio Fernandes
28.Dez: Wanessa Jaynne
29.Dez: Hevilândia Santos
29.Dez: Lucas André
31.Dez: Ruth Alípia
01.Jan: Pedro Henrique

Aos guerreiros 
de 2010

Durante todo esse ano vocês 

investiram tempo, recursos e 
lágrimas para ministrar 
louvores na Gênesis. Escutei 
muitos testemunhos de vidas 
que foram transformadas 
através do louvor. Nesse ano 
nos conhecemos mais,  
sorrimos e choramos. Em 
2011 teremos mais batalhas, 
e com certeza um novo 
derramar de Deus sobre nós. 
Obrigado a todos, vocês 
sempre serão Guerreiros de 
Deus! Amo vocês. Até aqui 
nos ajudou o Senhor. (I Sm 
7:12) - Marquinhos (Louvor).

Culto de Ano Novo : 31.Dez às 22h : na Gênesis

Festival de talentos Jantar Ano Novo
Convidamos todos para 

participar do Jantar de Ano 
Novo que ocorrerá logo após o 
culto do dia 31/12. O valor é 
de apenas R$ 10,00 por 
pessoa. Não fique de fora.

29.Jan
na Gênesis
Mostre o seu!


	Página 1
	Página 2

