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Ano Novo, Vida Nova, Apesar dos Problemas
Pr. Guilherme Guia

Sempre que chega a virada de ano, nos enchemos de esperança de mudança. Aí 
vem a noite da virada e no amanhecer do dia seguinte, para nossa decepção, 
acordamos com os mesmos problemas. Aquela dívida não foi apagada na virada de 
23:59h de 31/12 para 00:00h de 01/01. Da mesma forma aquele problema com o 
cônjuge ou com o colega de trabalho. Enfim, terminamos a primeira semana do ano 
com um gosto amargo de ausência de mudança. Mas não é assim que Deus deseja 
que fiquemos. Ele tem uma mensagem de esperança para o início de ano: Deus 
realmente gera mudanças em viradas de ano!

Veja o que Ele disse aos israelitas, quando eles estavam na escravidão do Egito: “E 
falou o SENHOR a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: “Este mesmo mês vos 
será o princípio dos meses; este vos será o primeiro dos meses do ano” (Êxodo 
12.1-2). Deus mudou o calendário dos judeus para dar a eles um significado de 
liberdade da opressão que sofriam. É interessante notar que embora Deus tivesse 
decretado aquela mudança de ano para falar-lhes de sua libertação, tal milagre de 
Deus só ocorreu no dia 15 deste mês. Deus levou os israelitas a comemorar algo que 
eles ainda não tinham recebido. Deus estava desenvolvendo neles a Fé.

Essa era a maior mudança que Deus queria gerar no interior dos israelitas. Eles 
passaram 430 anos de escravidão no Egito e Agora Deus precisava prepará-los para 
uma vida de liberdade e de milagres. Por isso, Deus tinha que fazê-los ver o invisível 
para que eles estivessem preparados para uma vida de manifestações do 
sobrenatural de Deus. Deus também quer preparar a cada um de nós para tudo 
aquilo que Ele vai fazer em nossas vidas e Ele só pode fazer isso desenvolvendo 
nossa Fé. Para tanto temos que nos acostumar a ver o invisível. Desenvolva sua Fé, 
creia no Deus todo-poderoso que te ama e que neste ano de 2009 vai transformar 
sua vida.

Todo início de um novo ano serve para nos lembrar que Deus traz e trará novidades 
em nossas vidas. Mesmo que a situação pareça que não está diferente, não desista 
de crer. Lembre-se de que Deus promulgou um ano novo de libertação para os 
israelitas e que apesar disso eles ainda passaram alguns dias na escravidão. Mas 
esses dias vão passar, é só uma questão de tempo. Para os israelitas foram quinze 
dias. Quanto tempo será para você, vai depender de sua fé. Pode ser até menos 
tempo. Tudo depende de você conseguir crer no invisível. Não se esqueça de que 
você tem um Deus fiel que lhe ama. Ano Novo, Vida Nova, apesar dos problemas, 
pois os planos de Deus não podem ser impedidos.

Feliz 2009 na presença do Senhor!
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Consagração de Santa Ceia

"Consagre ao SENHOR tudo o que você faz, e seus planos serão bem-
sucedidos"- Pv 16.3.

A Igreja Batista Gênesis, convida você a estar dedicando o domingo

de Santa Ceia ao Nosso Amado DEUS, e assim estar trazendo à
memória aquilo que nos dá esperança. Venha, não perca esta
oportunidade de, juntos, consagrar-nos ao Senhor.

Ministério de 
Intercessão

A base para o crescimento da 

igreja está na oração de 
intercessão. Aprouve a Deus 
estabelecer assim. Se queremos 
c o n t e m p l a r  c o n v e r s õ e s  
precisamos semear na igreja 
profundo amor e paixão pelas 
almas perdidas. Não há fórmulas, 
métodos, ou estratégias mais 
eficazes para a conversão de 
pecadores, do que a fervorosa 
intercessão. Venha fazer parte 
deste ministério. Interessados 
falar com a Irmã Maria José.

Cantina Geração 
Atitude

Sabemos que muitas pessoas já 

estão com saudades de nossa 
cantina. Por isso queremos 
acalmar a todos, avisando que no 
próximo Domingo (11/01/09) 
estaremos novamente vendendo 
nossos deliciosos lanches. 
Aproveitem e nos ajudem a 
custear nossa ida ao retiro de 
carnaval em Gravatá/PE.

Ministério de Adolescentes
O Ministério de Adolescentes (Geração Ativa) 

da Igreja Batista Gênesis visa o crescimento 
dos Jovens em obediência a Jesus Cristo, aos 
seus líderes espirituais, aos seus pais e em 
suas habilidades pessoais. Trabalhamos para 

Pastores e
Presbíteros

Pr. Harry Tenório
82-9444.7751 
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. Sérgio Corrêa
82-8869.2350
pastorsergio@

ibgenesis.com.br
 

Presb. Luiz Carlos
82-9331.7052

lulaelu@gmail.com
 

Presb. Paulo 
Roberto

82-3033.2843

Nossos 
Ministérios

1.Min.Ação Social 
2.Min.Adolescentes 
3.Min.Casais 
4.Min.Coral 
5.Min.Crianças 
6.Min.Dança 
7.Min.Diáconos 
8.Min.Escola Bíblica 
9.Min.Esportes 
10.Min.Evangelismo  
11.Min.Gestão 
12.Min.Intercessão 
13.Min.Jovem 
14.Min.Libras 
15.Min.Louvor 
16.Min.Pastoral 
17.Min.Teatro 
18.Min.Visitação

.........................................................................................

.........................................................................................

que todos os adolescentes venham aplicar seus 
dons e talentos na igreja, no serviço à 
comunidade e busquem uma vida de adoração a 
Deus continuamente com palavras e atitudes. E 
convidamos você, que ainda não participa de 
nossas atividades, a fazer parte desta Geração 
Ativa.

.............................................

Consagração de Santa Ceia
dia 11/01/2009

das 07:00 às 08:30hs

Dirigente: Diac. Dilson



Gênesis Kids
O Gênesis Kids informa que o Culto Infantil (noite) 

estará de volta no próximo Domingo (11/01/09). 
Portanto, hoje a noite, adore a Deus junto com seu 
filho no templo principal da Igreja Batista Gênesis. 
Com exceção das crianças de 2 e 3 anos, que poderão 

ser levadas para o Kids 1, onde as atividades continuam normalmente. 
Agradecemos a atenção e compreensão de todos os pais.

Agende Gabinete 

82.3032-3019

82.9147-7635

EBD

É a Escola Bíblica 
Dominical, onde 

você aprende mais 
da palavra de Deus.

Seja qual for a sua 
idade, participe!

Domingo : 9h

 Deseja 
compartilhar um 
testemunho no 
informativo?

Escreva seu 
testemunho, 

entregue a um 
diácono ou envie 

para:

faleconosco@ 
ibgenesis.com.br

 Para 
Contribuições e 

Ofertas

Banco do Brasil

Agência: 3393-6

C/C: 26595-0

Banco Itaú

Agência: 1465-6

C/C: 21041-5

Igreja Batista 
Gênesis

 Agende uma 
Visita no seu Lar 

Você que está 
passando por 

problemas ou quer 
uma visita em seu 

lar, entre em 
contato com nossa 
sercretaria (3342-
2881)  e agende 

uma visita do Min. 
de Visitação.

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

1ª Grande Vigília de Oração 2009
Convidamos você e sua família para participar da Primeira Grande 

Vigília de Oração 2009. Será uma noite de profunda comunhão e 
adoração ao Senhor. Não fique de fora, estaremos orando por nossas 
famílias, empregos, libertação, avivamento e etc. Venha estar conosco 
nestes momentos de fé, louvor e comunhão. Aguardamos você!

....................................

Vigília de Oração
dia 30/01/09

às 20hs

na Igreja Batista Gênesis

........................

Ministério de 
Evangelismo/Missões

Desejamos a todos um 2009 

repleto  de conquistas  e  
realizações. E que nós possamos 
levar Cristo para todos os 
lugares e pregar a palavra da 
Salvação “até que todos ouçam”.

1º Encontro de 
Diáconos

A Igreja Batista Gênesis está 

organizando o 1º Encontro de 
Diáconos. Pedimos a oração dos 
amados irmãos por mais este 
evento. Maiores informações nos 
próximos informativos. 

Aniversariantes da 
Semana

04.Jan : André Luiz
04.Jan : Rafael Santos
06.Jan : Márcio Ferreira
08.Jan : Flávia Rosana
09.Jan : Fabiana Rocha

Reunião Pastores e 
Diáconos

Está confirmada para amanhã 

(05/01/09) a reunião entre 
pastores e coordenadores da 
diaconia. Pedimos que todos 
estejam presentes, pois iremos 
tratar da realização do 1º 
Encontro de Diáconos da Igreja 
Batista Gênesis. A reunião 
começará às 19:30hs em nossa 
igreja.



QUI DOM(M) DOM(N)

8/1/09 11/1/09 11/1/09

Água CIDA - VAL

Ofertório BONIFÁCIO DILSON MÁRCIO

Recepção-1 ALOÍSIO / MARIA JOSÉ ULISSES / ELIANE ISAAC / KATIANE

Recepção-2 LUIZ / JESSÉ - MARCUS / LISIANE

Kids - - ALOÍSIO

Estacionamento - - ANTÔNIO / ULISSES

Visitantes - - ADRIANO / CLAÚDIA

DIA

SERVIÇO

Coordenador da Equipe: Diac. Dilson

Atividades Semanais
Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica
16:30 - Intercessão, oração, agradecimentos
17:15 - Adoração Alternativa
18:00 - Culto da Família

Terça
18:00 - Intercessão
19:00 - Culto dos Adolescentes
19:30 - Ensaio do Min. de Dança
20:00 - Futebol Masculino

Quarta
20:00 - Volleybol

Quinta
18:30 - Intercessão, oração, agradecimentos
19:00 - Ensaio do Min. de Dança Infantil
19:30 - Culto da Santificação

Sexta
19:30 - Ensaio do Min. de Dança
20h:00 - Futebol Feminino

Sábado
15:00 - Ensaio Ministério de Teatro
15:00 - Futebol Masculino
15:00 - Ensaio do Min. de Louvor
19:00 - Ensaio do Min. de Coral

.....................................................................

Propósitos de Jejum e Oração

1.Pastores e Líderes;

2.Estruturação dos Ministérios de Ação Social; 

3.Ministério Diaconal;

4.Implantação de Grupos Pequenos;

5.Ministério de Evangelismo e Missões;

6.Término da Construção;

7.Por nossos Governantes;

8.Pela paz em Israel;

9.Por nossos membros e suas famílias;

10.Projetos da Igreja para o ano de 2009.

Agenda Gênesis

05/Jan : Reunião pastores e diáconos

11/Jan : Consagração de Santa Ceia

11/Jan : Santa Ceia do Senhor

20/Jan : Reunião de diáconos e obreiros

27/Jan : Culto de Formatura

28/Jan : Culto de Formatura

30/Jan : Grande Vigília de Oração

......................................................................................................................

......................................................................................................................

..................................................

Escala semanal Ministério Diaconal

Santa Ceia do Senhor
A Ceia do Senhor Jesus, é uma das Festas mais solene da Igreja, de 

muitíssima importância. A sua importância relaciona-se com o passado, o 
presente e futuro. Convidamos todos para participar da celebração da Santa 
Ceia do Senhor, em nossa igreja, no próximo domingo. 


