
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 - Ensaio do Min. de Teatro
14:00 - Ensaio do Min. de Louvor
15:00 - Ensaio do Min. de Dança
16:00 - Futebol Masculino
17:00 - Ensaio do Min. de Coral
17:00 - Ensaio do Grupo Livre

Pastores e Líderes;

Por nossos membros e suas famílias; 

Pela paz em Israel;

Por nossos Governantes;

Término da Construção;

Restauração das Famílias;

Ministério de Jovens;

Implantação de Grupos Pequenos;

Gestão de Ministérios;

Aniversário da Gênesis.

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

Banco do Brasil:  
Agência: 3393-6
C/C: 26595-0
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Ano IV

informativo semanal

"E há de ser que, 

depois derramarei o 

meu Espírito sobre 

toda a carne, e 

vossos filhos e vossas 

filhas profetizarão, os 

vossos velhos terão 

sonhos, os vossos 

jovens terão visões." 

Joel 2:28

Meditação

Este texto fala sobre 

o tempo em que 

vivemos hoje, o 

espirito santo de 

Deus está no meio de 

nós. Então não 

podemos abandonar 

nossos sonhos, 

devemos buscar a 

visão de Deus e 

profetizar sobre 

nossa vida, nossa 

família, nossos 

negócios, e crer que 

a promessa de Deus 

se cumprirá em nossa 

vida.

Av. Durval de Góes Monteiro, 1500
Tabuleiro - CEP: 57080-000 - 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

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

Coral Gênesis - Adorando através do Louvor
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PROPÓSITOS DE JEJUM E ORAÇÃO

Filiada a

AGENDA GÊNESIS

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estacionamento

Visitantes

QUI

23/06/11

DOM (M)

26/06/11

DOM (N)

26/06/11

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: GETÚLIO (9903-2343 / 8840-7906)

Versículo da 
Semana

Jun 25 Jun 26 Jun

02 Jul 02 Jul 03 Jul

Kids Games

AJUDE A GÊNESIS COM OFERTAS E CONTRIBUIÇÕES

Banco Itaú: 
Agência: 1465-6
C/C: 21041-5

Informações págs. 03

19
Culto 
Temático

DC. ULISSES

MARIA JOSÉ

ISAAC

LUCIENE/KATIANE

-

-

-

-

-

-

BRÁZ

-

-

-

-

-

DC. DILSON

ELZA

JORGE

ANTÔNIO / ELENI

BENILDES / ELIANE

MARCUS

BRÁZ / JAMESON

GP LÉO, JÚ E CAROL

Culto de
Ações de
Graça
Intercessão

Sandubanight

Casamento
Salatiel e
Fátima

DICA DA SEMANA

O Show do Cristão é um 
jogo gospel que funciona 
o n l i n e ,  o n d e  v o c ê  
responde as mais diversas 
perguntas bíblicas, e se 
diverte estudando e 
aprendendo sobre a 
Palavra de Deus!
É muito simples de jogar. 
Basta apenas acessar o site www.showdocristao.com.br, 
colocar seu nome e escolher um nível de jogo. Para esta opção 
o jogo oferece 3 níveis: básico, intermediário e avançado.
O site dispõe ainda de um ranking com o nome dos melhores 
jogadores e também um livro de visitas, onde você poderá 
deixar seu recado.
Participe e aprenda cada vez mais a palavra de Deus. 

Acesse já:

www.showdocristao.com.br

Culto de
Missões
DIP



O DESAFIO DE DEUS
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

FIM!

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

22.Jun  :  Rosa Cristina Peixoto

24.Jun  :  Thayse Maria da Silva Coutinho

24.Jun  :  Jarbas Vieira Lopes

24.Jun  :  Cristian John Peixoto Vieira

VOMITADOS

Nos dias 15, 16 e 17 de Julho o 
Geração Atitude (Ministério de 
Jovens) estará promovendo o IV 
Encontro de Jovens, o tema desse 
encontro será VOMITADOS. O 
valor da inscrição é R$ 70,00 (por 
pessoa), onde está incluso todas 
as despesas (hospedagem, 
transporte e alimentação). 
As inscrições já podem ser feitas 
com Carol, Léo ou Juliana.

No dia 03 de JULHO aproveite o final do culto e venha fazer 
aquele lanche delicioso e sem pagar muito por isso. Com 
somente R$ 5,00 (valor por pessoa) você terá direito a 1 X-
Burguer + 2 copos de refrigerante. Não perca esse momento de 
comunhão com os irmãos. Não esqueça: ao final do culto 
procure a cantina da igreja e bom apetite!!!!

A proposta de Deus certamente era muito benéfica, mas conhecendo 
a natureza inquieta, intranquila e insegura do homem, o que Ele 
estava propondo era o maior desafio posto diante do homem.

No quarto capípulo do livro de Hebreus, Deus nos desafia a 
descansarmos nele nas horas de tribulações e nos desertos pelos 
quais passamos na vida. Mas já se aperceberam como é difícil 
descansar nos momentos difíceis? Veja seu desafio: (Hb 4.1) - 
“Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o 
descanso de que ele falou. Portanto, tenhamos muito cuidado 
para que Deus não julgue que algum de vocês tenha falhado, 
deixando assim de receber esse descanso”. 

Foi por causa disto que uma grande multidão de hebreus não 
conseguiram entrar na terra prometida.  De fato a terra prometida 
existia,  era um vale fétil crescente como Deus prometeu (“Terra que 
mana leite e mel”), também era verdade que Jericó era 
extremamente bela, mas haviam alguns obstáculos a serem 
vencidos, tais como: “cidades fortificadas, gigantes anaquitas 
morando nelas, um povo com grande disposição de lutar para não 
ceder um metro das suas terras”. Bem, esta era a hora de descansar, 
porque o que era possível que fizessem eles fizeram. Atravessaram 
por 40 anos um deserto difícil de ser vencido, agora que estavam 
diante da terra que Deus prometera, o desafio era descansar em 
Deus. O milagre não é responsabilidade nossa, mas de Deus.

Em uma situação análoga Jesus um dia se encontrou diante do 
túmulo de um amigo muito querido. Com seu trabalho Lázaro devia 
sustentar suas duas irmãs, pois o texto suprime tanto pai como mãe 
dos meninos. Haviam quatro dias que Lázaro havia morrido, tempo 
suficiente para que as irmãs Marta e Maria digerissem a idéia da 
perda do irmão querido. Parece ter demorado quatro dias para 
confrontar o ceticismo dos fariseus, pois criam que o espírito só se 
separava do corpo após o terceiro dia depois da morte, quando 
finalmente a vida era dada por encerrada e qualquer esperança de 
ressurreição estava sepultada. Ele chega exatamente no quarto dia, 
quando não havia mais esperança alguma.

Diante do túmulo de Lázaro o Messias pede a retirada da pedra. 
Havia alí uma pequena multidão na expectativa do que estava por 
acontecer ele descansa em Deus, e diz para a irmã do defunto: 
(João 11.40) – “Não te hei dito que, se creres, verás a glória de 
Deus?” – Era um equivalente a dizer: “Descansa em Deus que você 
verá o que fará”.  Fé em Deus não é acreditar em milagres, mas crer 
que Deus é aquilo que diz ser. Jesus sabia que o pai era Deus, era 
exatamente aquilo que dizia ser, e por isto depois de uma rápida 
oração onde pediu ao pai para trazer de volta à vida de Lázaro,  
mesmo já sendo o quarto dia depois da morte, disse: “Lázaro, sai 
para fora”. E  Lázaro saiu. 

O que Deus estava afirmando em Hebreus 4 era que diante do 
impossível, tudo o que precisamos fazer é descansar nele. Na 
evolução do texto, Deus afirma: “...ele mesmo disse: “Eu fiquei 
irado e fiz este juramento: 'Eles nunca entrarão na Terra 
Prometida, onde eu lhes teria dado descanso!” Além de terem 
provocado a ira de Deus, ainda perderam o direito do acesso a terra 
prometida. Tudo porque não aprenderam a descansar nas 
promessas de Deus. Nos momentos de aflição, lembre de Hebreus 4, 
descanse em Deus.

CONVITE

O Ministério de Intercessão 
convida você para comemorar 
o aniversário de 5 anos do 
ministério no dia 02 DE 
JULHO, ÀS 19H30 NA 
IGREJA BATISTA GÊNESIS.

RECADASTRO DE MEMBROS

Devido a um problema técnico no 
sistema da igreja, perdemos grande 
parte dos dados dos membros 
cadastrados. Por isso estamos 
entregando juntamente com este 
informativo uma ficha de cadastro de 
membros  pa ra  que  possamos  
recadastrar você que é membro e asssim 
termos um melhor funcionamento das atividades e trabalhos 
desenvolvidos pela nossa igreja. Mesmo você que preencheu 
alguma ficha de cadastro recentemente, pedimos que 
preencha novamente e entregue a um dos diáconos da igreja 
após o culto. Estaremos fazendo esta solicitação durante 
alguns cultos para que todos possam preencher a ficha. 
Contamos com a colaboração de todos.

Gestão de Ministérios

FEIJOADA

E s t a m o s  

pre
parando 

m a i s  u m a  
f e i j o a d a  

maravilhosa para você 

CAMISAS ATITUDE

Você que ainda não comprou sua 
camisa do Geração Atitude, 
corra enquanto há tempo. Cada 
camisa adquirida ajuda a o 
ministério de jovens a custear o 
IV Encontro de Jovens, que será 
realizado nos dias 15, 16 e 17 de 
julho. Procure o Léo ou a Juliana 
e peça já a sua!


