
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, 08 de agosto de 2010 - Nº155

Ano III

informativo semanal

Ministério de 
Teatro

O Ministério de Teatro em 

nossa igreja tem como objetivo 
primordial a adoração ao nosso 
Senhor, que está sempre nos 
capacitando para exercer esta 
adoração em forma de expressões faciais e movimentos 
corporais possibilitando-nos a pregar a palavra de Deus. O 
inimigo usa essa maravilhosa criação de Deus (a Arte) para o 
seu beneficio, tentando se infiltrar na mente dos jovens 
através de musicas, apresentações teatrais, novelas, filmes 
e até mesmo desenhos, mas nós como servos do Deus vivo 
temos por obrigação mostrar que satanás não tem poder de 
roubar aquilo que o Senhor fez para o seu louvor. Nós temos 
o chamado de Cristo e por isso podemos ministrar em 
qualquer lugar porque a unção do Senhor nos faz aceitáveis. 
Teatro é muito mais que emoção. É a ministração da 
presença de Deus, ou seja, receber o poder de Deus e 
transferir para a Igreja, e esta ser impactada.

Versículo 
Bíblico da 
Semana

"Deus é o nosso 
refúgio e 

fortaleza, socorro 
bem presente nas 

tribulações."
Salmos 46:1

Enquanto 
estivermos nesse 

mundo, não 
estaremos livres 

das adversidades, 
mas esse 

versículo nos traz 
uma boa notícia! 
Deus é o nosso 
refúgio, por isso 
ao enfrentarmos 
um problema o 
lugar para onde 
devemos ir é a 
presença do 
Senhor. Ele 

também é a nossa 
fortaleza e nos 

protege do perigo. 
E ainda é aquele 
que nos socorre 
bem no meio dos 
problemas. Esse é 

o nosso Deus.

Meditação

Agenda Gênesis

14/Ago : Culto de Jovens

15/Ago : Consagração de Santa Ceia

15/Ago : Santa Ceia do Senhor

20/Ago : Grande Vigília

21/Ago : Sábado com os Pais - Kids

27/Ago : Kids Games

27 à 29/Ago : 2º Encontro de Levitas

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

Tema:

Você não pode perder!

QUI DOM (M) DOM (N)

12/8/10 15/8/10 15/8/10

Dirigente DCA. ELENÍ - PR. HARRY

Água GETÚLIO - ELENÍ

Ofertório ANTÔNIO ELIANE LUCIENE

Recepção-1 ALUÍSIO / MARIA JOSÉ - LÉO / JULIANA

Recepção-2 - - MARCOS / JANE

Kids - - BONIFÁCIO

Estacionamento - - RANILDO / ANTONIEL

Visitantes - - BENILDE / VERINHA

DIAS

Coordenador da semana: NIREIDE (9132-7761)

SERVIÇO



(Gênesis 46.3) -  “E disse: Eu sou Deus, o Deus que seu 
pai o ensinou a amar; não temas descer ao Egito, porque 
eu te farei ali uma grande nação”.

Hoje é dia dos Pais, e por conta disto me veio à memória a 
história da família de Jacó. Os dilemas vivenciados por esta 
família são muito parecidos com os nossos. Não existe família 
perfeita, existem sim famílias que resolveram trabalhar para 
que o convívio fosse o mais agradável possível, existem ainda 
famílias que contam com a ajuda de Deus para resolver os 
problemas, e estas são as mais saudáveis e felizes.

A família de Jacó sofreu  com uma grande desarmonia entre os 
irmãos. José era o filho que seu pai havia gerado na velhice, por 
isto adicionou na formação cuidados e mimos não 
acrescentados aos outros, o que despertou muito ciúmes aos 
irmãos. Para agravar, era o mais espiritual e por isto começou a 
desenvolver uma comunhão que os outros não tinham com 
Deus.

Os irmãos estavam com tanto ódio do menino que intentaram 
matá-lo. Mais Deus é Pai, e preservou a vida de José. O máximo 
que conseguiram foi vendê-lo para a terra do Egito, o local onde 
Deus mostraria que ninguém pode impedir os seus planos. Foi 
conduzido pelo ódio dos irmãos à terra da promessa. Que 
incrível, eles intentaram prejudicá-lo, mas Deus transformou 
maldição em bênção.

Dezessete anos depois,  Chegou à hora do reencontro e dos 
irmãos tomarem conhecimento que por mais que houvessem 
contribuído para afastar o cumprimento dos planos de Deus na 
vida de José, apenas conseguiram dar mais relevância e 
exposição ao milagre feito por Deus. Para Ele foi simples, depois 
de ter conduzido José no governo do Egito, fechou as torneiras 
do céu produzindo a necessidade dos irmãos irem comprar 
alimento na nação que José governava. Deus havia revelado 
com antecedência sobre a seca, e ele estocara muito alimento 
no Egito.

Para Jacó aquela foi uma emoção difícil de ser suportada. Seu 
coração velho quase sofreu um infarto ao saber que o caçula 
estava ainda vivo desejando vê-lo, e que Deus o tornara um dos 
homens mais importante do mundo, cumprindo sua promessa 
sobre José. Cheio de temores na hora do convite, pensando no 
que fazer, Deus lhe apareceu dizendo: “Eu sou seu Deus, o 
Deus que seu pai o ensinou a amar, pode ir ao Egito que lá 
farei de vocês uma grande nação”. 

Olhando para a família de Jacó, para o que Deus fez na vida de 
José, posso concluir que a tarefa mais importante de um pai 
com seus filhos é ensiná-los a amar a Deus. Se não fosse isto, 
com os problemas que viveram em casa, aquela família havia 
sido destruída, mas ao invés disto ela foi alvo de um grande 
milagre divino.

Um pai deve apresentar Deus ao Filho
Pr. Harry Tenório

FIM!

Culto de Jovens
No próximo sábado, ás 19:30h em nosso templo, teremos 

mais um culto de jovens e você é nosso convidado. Uma noite 
com muito louvor, adoração, diversão e comunhão. Neste culto 
iniciaremos uma nova série de estudos (como foi feito no 1º 
semestre do ano). Abordaremos o tema RESGATE. Você não 
pode perder!

Consagração e Santa Ceia do Senhor
Informamos que, em virtude da comemoração do dia dos pais 

e da apresentação do projeto Rebeca rumo à China, a 
consagração de Santa Ceia e a celebração da Santa Ceia do 
Senhor foram adiadas para o próximo domingo (dia 15/08/10). 
Agradecemos a compreensão e convidamos todos para 
participarem destas celebrações.

Casamento Coletivo
Estão 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. Maiores informações e 
esclarecimentos com Jarbas e Marcielle (líderes do Ministério 
de Casais).

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!

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.

Grande Vigília
Você e sua família são nossos 

convidados especiais para 
participarem de mais uma 
vigília promovida por nossa 
igreja. Uma noite de muita 
o r a ç ã o ,  a d o r a ç ã o ,  
testemunhos e palavra. Não 
deixe de vir!

Aniversariante 
da Semana

13.Ago: Sandervan Silva

Kids Games

Planos de Saúde 
e Odontológico 
Empresariais

Se você é empresário e quer 

manter a saúde dos seus 
colaboradores em dia, chegou 
a sua grande oportunidade: 
p l a n o s  d e  s a ú d e  e  
odontológico com as melhores 
condições do mercado. 
I n f o r m a ç õ e s  e  
esc la rec imentos  
com Carlos André 
(Barack) através do 
t e l e f o n e :  ( 8 2 )   
9620-4729.

Culto de Jovens

dia 14.Ago às 19:30h

<< RESGATE >>
Tema:

Consagração
de Santa Ceia

15.Ago

Santa Ceia
do Senhor

dia 15.Ago

 às 18h

das 13 ás 18h

das 18 ás 23:45h
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