
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;

7.4º Encontro de Casais com Cristo;

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

"Porque o reino 
de Deus não é 
comida nem 
bebida, mas 

justiça, e paz, e 
alegria no 

Espírito Santo." 
Romanos 

14:17

Aqui o apóstolo 
Paulo traz um 
ensinamento 

acerca do reino 
de Deus, que 
na verdade é 

uma lembrança 
para todos nós 
depositarmos 

nossas 
principais 

expectativas 
não nesta vida, 
mas no reino de 

Deus, onde a 
justiça, a paz, e 
a alegria duram 
eternamente.

Meditação

Agenda Gênesis

03/Nov : Reunião de Equipes 4º ECC

06/Nov : Encontro Liderança dos GPs

09/Nov : Reunião de Equipes 4º ECC

14/Nov : Consagração de Santa Ceia

14/Nov : Santa Ceia do Senhor

16/Nov : Culto de Entrega 4º ECC

19 à 21/Nov : Realização do 4º ECC

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

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
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QUI DOM (M) DOM (N)

4/11/10 7/11/10 7/11/10

Dirigente DC. JAMESON PR. PLINIO

Água CIDA ELENÍ

Ofertório BONIFÁCIO MARCELO MARCOS

Recepção-1 ALUISIO / MARIA JOSÉ LÉO / JULIANA

Recepção-2 - - LÉO / CIDA

Kids - - ISAAC

Estacionamento - - ALUÍSIO / BRÁZ

Visitantes - - EDILENE / VERINHA

DIAS

Coordenador da semana: GILVAN (8816-2412)

SERVIÇO

Dica da Semana
Max Lucado já publicou mais de 70 

títulos e seus livros já venderam mais 
de 50 milhões de exemplares. Desta 
vez sua obra é baseada na história de 
Davi e Golias. O relato bíblico em que 
o jovem hebreu venceu o gigante 
filisteu em uma batalha serve de 
pano de fundo para o autor levar sua 
mensagem: "Todos temos um 
gigante que assombra nossa vida, 
mas se Davi derrubou Golias, você 
também pode derrotar seu gigante, 
por maior que ele seja".
O seu Golias não carrega uma espada ou escudo; ele ostenta 
as espadas do desemprego, do abandono, do abuso sexual 
ou da depressão. O seu gigante não desfila para cima e para 
baixo pelas montanhas de Elá; ele se ergue no seu 
escritório, no seu quarto, na sua sala de aula.
Vale para pessoas de todas as idades, interessadas em 
buscar estímulos para enfrentar os problemas pessoais.

Local: CHÁCARA SANTA TEREZINHA



(Eclesiastes 3.1) -  “TUDO tem o seu tempo determinado, e 
há tempo para todo o propósito debaixo do céu”.

No livro mais reflexivo da Bíblia Sagrada, o sábio Salomão 
dissertou acerca do tempo. Para ele o tempo era escalonado por 
propósitos, e para cada tempo existe um propósito específico. 
Quando Deus o instruiu a estar transmitindo este ensino, 
desejava que levássemos uma vida menos preocupada com 
tempo, e mais preocupada com os acertos. Isto porque, na 
maioria dos casos, os tempos ruins que atravessamos na vida 
são apenas frutos colhidos das nossas próprias atitudes.

Rafael, um amigo, tinha pais muito bem posicionados na vida. 
Quando era mais novo sentia desejo de seguir a carreira 
médica, profissão de seus pais. Depois achou que isto era mera 
influência do que via todos os dias, pensou em fazer faculdade 
de informática. Até prestou vestibular e passou. Os primeiros 
períodos do curso estavam repletos de matérias de cálculo, e 
ele fugia de números como o faminto foge da fome. Abandonou 
o curso. O tempo passou e ele não definiu sua carreira 
profissional. Hoje Rafael não tem uma profissão definida e no 
momento está sem emprego. Não soube aproveitar o amigo 
tempo.

Um namoro errado pode comprometer uma vida. Suzane 
Ristofen é uma linda loirinha que se apaixonou pelo rapaz 
errado. Sua mãe, dizem, que nos primeiros dias do namoro 
falava direto para ela: ”Suzane, tire um tempo para orar por 
este namoro, Deus falará com você”. Já havia se 
apaixonado, e não tinha coragem de reservar um tempo 
conversado com Deus a respeito. O tempo passou, e a lei da 
influencia começou a agir em sua vida, os irmãos Cravinhos 
terminaram induzindo a moça ao pecado de matar os próprios 
pais. Pobre moça, não soube usar o tempo, hoje o tempo 
que já foi um amigo se tornou um adversário. 

Bruno era um atleta de desempenho invejável, e por suas 
incríveis defesas terminou se chegou a ser o goleiro do time 
mais querido do Brasil. Dinheiro, fama e tempo mal 
administrado foram os elementos que arruinaram sua vida. 
Andou com gente errada, praticou ações desastrosas, e 
como conseqüência disto amarga um tempo de muita 
angústia.

Como gastamos o nosso tempo determinará o que seremos no 
futuro. Eu tenho uma prática que quero recomendar a você. 
Não gasta muito tempo, garanto que no total do dia não 
passa de dois minutos: “Sempre que vou tomar alguma 
decisão oro a Deus pedindo sua direção”. Serão dois 
minutos que nos livrarão de uma vida debaixo de angústia e dor. 
Dois minutos que farão do tempo um amigo e não um 
adversário. 

Dois minutos
Pr. Harry Tenório

FIM!

Acampamento da Família 2011
Começamos a contagem regressiva para o nosso 

Acampamento da Família, acontecerá de 5 à 8 de março de 
2011. O local já está definido e será o mesmo do ano passado: 
CHÁCARA SANTA TEREZINHA. Estamos em oração pela escolha 
do pregador. Planejem-se, ABRIREMOS AS INSCRIÇÕES EM 
BREVE.

Achados e Perdidos
Informamos que encontram-se em 

nossa secretaria várias Bíblias que 
foram deixadas nas dependências de 
nosso templo. Se você perdeu ou 
esqueceu a sua em nossa igreja procure 
imediatamente nossa secretaria para 

verificar se ela está entre as encontradas. Caso não apareção 
os donos no prazo de 15 dias as mesmas serão doadas. 

obra. Foi lindo ver cada um se Projeto Vida 
dispondo a ser um abrigo no 

Plena - Tapera deserto, seja através do 
preparo da comida, da 2010
limpeza, do kids, da ação 

No último final de semana social, do esporte ou do 
(23 e 24 de outubro), cerca de evangelismo pessoal. O 
70 pessoas saíram da sua caminho é esse, então, como 
zona  de  con fo r to  po r  dis se o apóstolo Paulo, que 
entenderem a importância possamos continuar 
de falar daquEle que combatendo o bom 
n o s  a m o u ,  combate e guardando 
escolheu, salvou e a fé. Se você está 
comissionou como curioso para saber 
embaixadores do tudo que Deus fez 
Seu Reino aqui na nessa viagem, não 
terra. O alvo do perca o culto da 
Projeto Vida Plena esse próxima quinta-
ano foi São José da f e i r a ,  4  d e  
Tape ra ,  no  se r t ão  n o v e m b r o .  
alagoano. As expectativas Faremos um culto 
foram superadas: muitas c o m  f o t o s ,  v í d e o ,  
crianças, jovens e adultos testemunhos e estatísticas da 
s e d e n t o s  d e  D e u s  viagem, vai ser bom demais! E 
compreenderam o porquê de quem foi e quer compartilhar 
Jesus vir ao mundo e O sua experiência, procure 
convidaram para entrar em Rose ou Erivaldo no final do 
seus corações e fazer morada. culto. Ah, confiram também as 
Um verdadeiro exército esteve fotos 
no sertão e queremos 
agradecer a todos que foram, 
oraram e investiram nessa 

no site da igreja 
(www.ibgenesis.com.br). 
Vamos juntos, Até que Todos 
Ouçam!

Aniversariantes 
da Semana

31.Out: Wildson Melo
01.Nov: Genival Ferreira
03.Nov: Gessé Celestino
03.Nov: Marcely Kathryn
03.Nov: Emilly Assunção

Buffet Bom 
Gourmet

Bom gosto, carinho e 

personalização é o que faz o 
nosso sucesso. Realizamos 
todo tipo de recepção. 
Aniversário, casamento, 
confraternizações e etc. 

Aluguel de Trajes a Rigor

(82) 3321-3179

Contato: Renata e 
Diaconisa Elení

Rua Bomfim, 45 – Jacintinho 

– Maceió-Al
Em frente a Rádio 96FM

Organização:

Edmilson

(82) 9608-1394

Rodrigues
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