
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 Coral;

7.Aniversário da Igreja;

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

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

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes

Maceió, 15 de agosto de 2010 - Nº156

Ano III

informativo semanal

Kids Games
KidsGames (Jogos Infantis) é uma 

estratégia mundial utilizada para 
evangelização de crianças de 04 a 14 
anos. Esta ferramenta tem se espalhado 
sem precedentes por todos os continentes 
desde o ano de 2000, quando foi criada. 
Focado no esporte e na recreação, 
apresenta lições e princípios bíblicos 
visando compartilhar os valores cristãos com seus 
participantes de uma forma divertida e estratégica. A 
metodologia dos KidsGames é envolver os participantes em 
jogos esportivos e recreativos ministrando de forma 
contextualizada a Palavra de Deus. Esta é uma oportunidade 
maravilhosa para comunicar a unidade da Igreja e o amor de 
Jesus Cristo à toda comunidade.
No próximo dia 27 de agosto nossa igreja realizará mais 
um Kids games e você está convidado para nos ajudar neste 
grande evento evangelístico. Interessados em colaborar e 
maiores informações procurar por Eduardo (Ministério de 
Esportes).  

Versículo 
Bíblico da 
Semana
"Balança 

enganosa é 
abominação para 
o SENHOR, mas o 
peso justo é o seu 

prazer." 
Provérbios 11:1

A mensagem 
desse texto se 

resume em 
honestidade. 

Sempre estamos 
diante de 

situações onde 
podemos tirar 

algum proveito. 
Mas lembre-se 

que é nessa hora 
que nosso 

verdadeiro caráter 
é provado. Repare 

que o agir 
corretamente dá 
prazer ao Senhor, 

e não há nada 
melhor para 

trazer-nos paz, 
felicidade e 

recompensa do 
que agradar ao 

Senhor

Meditação

Agenda Gênesis

20/Ago : Grande Vigília

21/Ago : Sábado com os Pais - Kids

27/Ago : Kids Games

27 à 29/Ago : 2º Encontro de Levitas

04/Set : Oficina de Casais

11/Set : Casamento

12/Set : Consagração de Santa Ceia

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

Você é nosso convidado!

QUI DOM (M) DOM (N)

19/8/10 22/8/10 22/8/10

Dirigente ROSÂNGELA BOTELHO - PR. GUILHERME

Água MARIA JOSÉ - NIREIDE

Ofertório DILSON BONIFÁCIO JAMESON

Recepção-1 LUIZ / JESSÉ - ERIVALDO / ROSE

Recepção-2 - - JORGE / ELZA

Kids - - LÉO (CIDA)

Estacionamento - - ANDRÉ / MARCELO

Visitantes - - ESTELA / ROSÂNGELA

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da semana: MIRLANE (9327-0200)

Dia 20/08 das 18 ás 23:45h
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Mc 6: 30-44 - Cristo pergunta aos discípulos o que têm eles à 
disposição: “Quantos pães vocês tem?”. Os discípulos, por sua 
vez, responderam muito positivamente: “Cinco Pães e dois 
peixes”. Eles sabiam que tinham quase nada para alimentar a 
multidão que ouvia os ensinamentos de Jesus, mas tiveram 
coragem de encarar a realidade e apresentaram seus recursos 
ainda que poucos.
A resposta de Cristo aos discípulos os assusta: ”Dêem-lhes vocês 
algo para comer”. Certamente eles pensaram que não haveria 
nada que pudessem fazer, vendo a multidão e sabendo que os 
recursos eram insuficientes aos seus olhos. Deus pergunta hoje o 
que temos a disposição, e muitas vezes tendo apenas cinco pães 
e dois peixes, pensamos que com isso Deus não pode fazer nada.  
Muitas vezes queremos limitar o poder de Deus nas 
circunstâncias. A verdade é que não importa se temos muito ou 
pouco. Quem opera o milagre e faz toda a diferença é Deus. 
Nossos recursos são sempre insuficientes. 
Aquela multidão foi alimentada muito mais pelo que faltava aos 
discípulos do que pelo que possuíam. Não foram os cinco pães 
que resolveram a questão, mas a ação de Cristo sobre aquilo que 
lhe fora apresentado. Precisamos apresentar nossos recursos a 
Cristo, ainda que a nossos olhos esses recursos pareçam 
insuficientes.
O objetivo do teatro evangélico é propagar a Cristo e muitas 
vezes somos tentados a supor que só podemos atuar no teatro se 
encenarmos, desprezando desta forma outras funções, ou seja, 
desprezando o servir com cinco pães e dois peixes. Encenar não 
deveria ser considerado mais importante do que cuidar do som ou 
da luz, ou mesmo do que abrir e fechar cortinas.
Quantos pães você tem? Talvez a resposta seja: Senhor, tenho a 
disposição de carregar todas essas madeiras e de, semana após 
semana, montar os cenários. Ou, eu posso operar o som, ou, sou 
eu quem pode abrir e fechar cortinas; posso ser o iluminador, o 
diretor ou um dos atores. O que não se pode perder de vista é 
que, seja lá o que você fizer, não passará de cinco pães e dois 
peixes.
O que diferencia a obra de arte de uma ferramenta qualquer é 
justamente o caráter de utilidade da coisa fabricada. Uma peça de 
teatro será sempre uma peça de teatro, mas um teatro usado por 
Deus, pode transformar completamente uma vida . Portanto, não 
podemos supor que um enredo bem elaborado, um elenco bem 
ensaiado e bons figurinos possam promover a transformação de 
uma pessoa. É fundamental que Cristo esteja presente.
Dentro deste contexto, se acreditamos que determinada peça 
pode transformar, numa apresentação de 40 minutos, um pessoa 
em cristão, devemos suplicar a Deus que nos dê sensibilidade 
para que aquele mesmo trabalho nos faça mais tementes ao seu 
nome ao longo das semanas ou meses de ensaios.  E para isso o 
ponto de partida precisa ser invertido. Precisamos começar o 
trabalho pela busca daquilo que Deus deseja para nossa vida e 
para a vida daqueles que irão assistir a peça. Precisamos 
consagrar nosso talento e nossas habilidades a Deus, apresentar 
a pequena porção de nós mesmos e, a seguir, contemplar o 
milagre. Dêem-lhes vocês algo para comer.

Quantos pães você tem?
Dc. Isaac Alexandre

FIM!

Grande Vigília

“Sabei que o Senhor separou para si aquele que é piedoso; o 
Senhor me ouve quando eu clamo a ele.” - Salmo 4:3.

Na próxima sexta teremos mais uma grande vigília promovida 

por nossa igreja. Uma noite de muita oração, adoração, palavra 
e comunhão. Você e sua família estão convidados para 
participarem. Não perca esta rica oportunidade de buscar ainda 
mais a face do Senhor. Contamos com a sua estimada 
presença!
 

Tarde com o 
Senhor

“... por que eu sou o Senhor, 
que te sara.” - (Ex 26.15b)

Venha participar conosco dos 

cultos que estão ocorrendo 
todas as quartas na IBI 
Gênesis. São momentos 
maravilhosos na presença do 
Senhor. Venha e traga 
convidados.

2º Encontro de 
Levitas

“Maria escolheu A MELHOR 
PARTE, a qual não lhe será 
tirada.” - Lc 10.42.

LOCAL: Barra de São Miguel 
(Casa do Fábio)

DIAS: 27, 28 e 29 de Agosto

CONVIDADO: Pr. Jessé

TEMA: ESCOLHENDO A 

MELHOR PARTE 

9º Aniversário Batista Gênesis
Nos dias 18 e 19 de setembro/2010 iremos celebrar o 9º 

aniversário da Igreja Batista Gênesis. Serão dois dias de muita 
adoração e gratidão ao Senhor por tudo aquilo que nos tem 
concedido. Convidamos você e sua família para compartilhar 
conosco deste momento tão especial para nossa congregação. 
Na ocasião teremos como preletor oficial o pastor Pedrão (ex-
participante do programa no LIMITE). Não fique de fora, 
convide seus amigos!

Preletor:

Pr. Pedrão

Sábado com os 
Pais

No dia 21 de agosto, às 

18:30h em nosso templo, o 
Ministério Infantil Gênesis 
Kids irá promover um evento 
voltado para a comunhão 
entre pais e filhos. Será 
apresentado um filme muito 
especial que trata desta 
maravilhosa relação. Venha 
junto com o seu filho.

Aniversariante 
da Semana

15.Ago: Cícero Laurentino
17.Ago: Darlan Araújo
18.Ago: Rosimeire Pereira

Casamento 
Coletivo

Cont inuam abertas as 

inscrições para o casamento 
coletivo que nossa igreja irá 
celebrar no dia 11/12/10. 
Interessados devem procurar 
os componentes do Ministério 
de Casais Vida Melhor para 
realizar a inscrição. Não deixe 
para a última hora.

Escola Bíblica 
Dominical - EBD

dia 20.Ago

das 18 às 23:45h

Inscrições
Abertas!

Oficina de Casais
O Ministério de Casais Vida 

Melhor, realizará no dia 04 de 
Setembro às 16:00H na 
Igreja Batista Gênesis a 2ª 
oficina de casais, neste ano  
a oficina se estenderá aos 
noivos, o valor do ingresso é de apenas R$ 15,00 (quinze 
reais) por casal.  Compre já o seu, pois as vagas são limitadas. 
Maiores informações e esclarecimentos com Jarbas e Marcielle 
(Ministério Vida Melhor).

Oficina de Casais: 04.Set : na Gênesis

Culto de Cura e Libertação

todas as quartas-feiras

das 15 às 17hs na Gênesis

às
9h

todos os
Domingos
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