
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

Maceió, 31 de julho de 2011 - Nº201

Ano IV

informativo semanal

"Esta é uma 
palavra fiel, e digna 

de toda a 
aceitação, que 

Cristo Jesus veio ao 
mundo, para salvar 
os pecadores, dos 

quais eu sou o 
principal." 

1 Timóteo 1:15

Meditação

Que Jesus Cristo 
veio ao mundo para 
salvar os pecadores, 
isso todo mundo 
concorda, mas tem 
pessoas que não 
reconhecem seus 
pecados, e acham 
que não precisam de 
Cristo. Neste texto o 
apóstolo Paulo, com 
muita humildade dá 
o exemplo, e mostra 
que não há quem 
não seja pecador. E 
todos precisam de 
Cristo.

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

04/08/11

DOM (M)

07/08/11

DOM (N)

07/08/11

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: ANDRÉ - Contatos: 3338-2304 / 9936-2233

Versículo da 
Semana

AJUDE A GÊNESIS COM OFERTAS E CONTRIBUIÇÕES

Banco Itaú: 
Agência: 1465-6
C/C: 21041-5
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PR. PLÍNIO
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ANTÔNIO ANDRADE
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JARBAS / MARCIELLE

CARLOS ANDRÉ
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Feijoada
Gênesis e 
Culto de 
Missões

Encontro de
Adolescentes

OBS: Para mais informações sobre nossos 
eventos acesse www.ibgenesis.com.br

Impacto
Evangelístico

Culto de 
Santa Ceia

Início do
Encontro de
Levitas

ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA

A Gestão de Ministérios solicita a todos que tem pendências 
com as inscrições do acampamento deste ano que procurem o 
diácono Márcio e regularizem sua situação, pois em breve 
estaremos abrindo novamente as inscrições para o 
acampamento de 2012. Fique atento para mais detalhes.

CASAMENTO COLETIVO

Estão abertas as inscrições para o 
Casamento Coletivo 2011, que será 
realizado no dia 03 de Dezembro de 
2011 às 19:30h na Igreja Batista 
Gênesis. 

Informações e inscrições:
  Jarbas e Marcielle.



O RESUMO DE TUDO
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

FIM!

ENCONTRO DE LEVITAS

Se você ainda não fez sua inscrição procure ainda hoje a Lisiane 
e inscreva-se. O valor é de R$ 60,00. Contamos com a 
presença de todos os que compõem o Ministério de ARTES, pois 
será um tempo para estarmos em comunhão e estreitarmos 
nossa intimidade. Estaremos juntos buscando renovo da parte 
do Senhor. Será só bênção! 

Você não pode perder!!!!!!!!!!!!!

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

02.Ago : Maria Nireide Silva Lima

02.Ago : Victor Rafael Acioli Azevedo

03.Ago : Emanuelle Machado Santos Lopes

06.Ago : Rose Mary Pereira Gomes

“O Espírito do Senhor falou por meu intermédio; sua 
palavra esteve em minha língua” (2 Sm 23.2).

Por falta de tempo ou espaço alguma vez na vida você já fez um 
resumo? Ali não entram coisas supérfluas, apenas as 
extremamente importantes. Não há espaços para coisas que 
não sejam de fato relevantes. Era este o momento que Davi 
estava vivendo. Seus últimos minutos de vida colocados em 
um resumo. Ele inicia o resumo falando aquilo que é mais 
importante no fim de uma vida; diz de forma direta, objetiva, 
sucinta, que foi um canal de Deus. Apenas isto. Simples, não? 
Deus falou por meu intermédio, falei o que ele me pediu 
que falasse. O filósofo moralista francês Blaise Pascal disse 
certo dia: “Conhecimento de Deus sem autoconhecimento 
produz a soberba, e autoconhecimento sem o conhecimento 
de Deus produz o desespero”. Admiro Davi, porque este 
homem atingiu um conhecimento de Deus como poucos, podia 
ter se ensoberbecido por isto, mas se conhecia muito bem, e 
por isto sabia que não era por méritos humanos que recebeu 
tanto de Deus. Já quem se conhece e não conhece a Deus fica 
desesperado. Desesperado porque não tem a força do alto que 
nos faz avançar, que nos socorre nas deficiências e nos 
aprimora para estamos aptos para só fazer o bem na vida, para 
construirmos uma vida de vitórias. Desesperado porque não 
encontra em si forças para se melhorar. 

Como resultado da decisão que tomou na sua juventude, de se 
deixar ser usado por Deus, agora no resumo final da sua vida, 
nos últimos minutos da sua existência, concluiu que por causa 
desta sábia decisão, apenas por que Deus foi com ele em todas 
suas ações, o orientando e ajudando, então muitos haviam 
sido beneficiados, senão vejam:

1. Todo o povo de Israel foi beneficiado porque ele 
governou com justiça (3).

2. Sua dinastia estava de bem com Deus (5).
3. O Senhor havia feito uma aliança eterna com ele, 

mesmo depois de morto seu nome seria honrado em 
seus filhos, e da dinastia dele viria o Rei dos Reis e 
Senhor dos Senhores (5b).

4. Seus guerreiros, gente que ajudou Davi a ser quem 
ele era, foram honrados por Deus (8-23), seus nomes 
foram inclusos na palavra de Deus como homens de 
atos relevantes, significativos, heróicos.

Este é o verdadeiro resumo de tudo: quem ama a Deus, quem 
resolve ser canal das suas bênçãos, quem se permite ser usado 
por Ele, quem fala suas palavras, termina beneficiando muita 
gente, e por fim sendo o maior beneficiado. Agora o desafio é 
este, faça um resumo da sua vida e conclua se você está sendo 
usado por Ele, se as palavras que estão na sua boca, quando 
liberadas, estas mudam a vida de outras pessoas.

(RE)CADASTRO DE MEMBROS

Começamos a recadastrar nossos 
membros mais antigos e cadastrar os 

novos membros, com o propósito de 
m e l h o r a r  a s  a t i v i d a d e s  
desenvolvidas por nossa igreja. 
Desta forma, é de vital importância 

sua colaboração neste processo. 
Assim, pedimos que ao final do culto você 
se dirija ao fundo do templo onde os 
diáconos e obreiros responsáveis estarão 
ajudando a tirar dúvidas que possam 
surgir e auxiliando o processo de 

cadastramento. Estaremos fazendo esta solicitação durante 
alguns cultos para que todos possam preencher a ficha. 
Contamos com a colaboração de todos.

Gestão de Ministérios

SALA DE ARTISTAS

Em SETEMBRO estaremos iniciando a mais nova sala da Escola 
Bíblica: Sala de Artistas. Essa sala é para que se envolve com 
algum tipo de arte (louvor, dança, coral, teatro...). A novidade é 
além dos encontros presenciais, também teremos aulas pela 
internet. Gostou? Aguarde!

AGRADECIMENTO

Queremos agradecer a todos os que participaram do IV 
Encontro de Jovens:  a Deus, por sua graça e bondade; a você 
que fez o encontro acontecer e ser especial; aos participantes, 
olhando para vocês vemos que valeu a pena realizar o 
encontro; a equipe de trabalho, quanto amor a obra de Deus, 
nos ensaios, nas reuniões, nas gravações, em tudo vocês foram 
maravilhosos; aos irmãos que fizeram doações e oraram, 
através dessas atitudes jovens foram abençoados, obrigado; 
Ministério de Apoio, mais uma vez fizeram comidas deliciosas e 
temperadas com muito amor e gentileza; Ministério de 
Intercessão, a dedicação de vocês em interceder pelo encontro 
fez diferença; aos palestrantes, Deus usou vocês para falar com 
todos no encontro, ótimas palavras; Ministério de Gestão, 
sempre dispostos e atuantes, aos pastores, pela confiança em 
nós e apoio no que precisamos; a secretaria, com dedicação e 
agilidade respondeu sim ao que pedimos.

A todos vocês, o nosso muito obrigado!

Leonardo e Juliana
Min. de Jovens Geração Atitude

TEMOS UMA VENCEDORA!

A ganhadora do sorteio dos bilhetes vendidos 
em apoio ao IV Encontro de Jovens foi a Irmã 
Zezé, parabéns e bom apetite!

Geração Atitude - Ministério de Jovens

A PARTIR DE NÓS

A partir de você! Isso mesmo! É desafiador, mas é dessa forma 
que Deus quer que você se sinta. Ele tem em seu coração 
grandes sonhos para essa geração, ver grandes movimentos 
liderados pelo Espírito Santo começando em cada canto desta 
nação. E sabemos que Deus vai usar pessoas como você para 
concretizar esse sonho. 
Isso pode te deixar muito empolgado ou amedrontado: 'como 
Deus pode me usar para coisas assim?' Não importa qual seja a 
sua condição, Deus irá revelar a grande obra que deseja fazer na 
sua vida e a partir dela. Cremos que será uma noite 
inesquecível!  Domingo, 07 de agosto às 18h, na Gênesis.

FEIJOADA GÊNESIS

No dia 07 de AGOSTO, às 11h30 você poderá saborear mais 
uma feijoada maravilhosa. Os ingressos já estão a venda por 
apenas R$ 7,00 para pessoas a partir de 9 anos e R$ 4,00 para 
crianças de 5 a 8  anos. Procure a Izaura e compre já o seu e do 
seu filho(a). Os ingressos são limitados e já estão se 
esgotando. Convide seus amigos e traga sua família. 

Participando da Feijoada você ajuda a custear o CULTO DA 
COLHEITA que será realizado agora no dia 04 DE SETEMBRO. 

Participe! 


