
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;

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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informativo semanal

"Celebrai com 
júbilo ao SENHOR, 
todas as terras." 
Salmos 100:1

Meditação

Louvemos o 
Senhor com 

alegria! Adoremos 
o SENHOR dos 

senhores e Rei dos 
reis hoje. Vamos 

encontrar 
pequenos 

momentos no 
nosso dia, 

aproveitá-los bem, 
e usá-los para dar 

graças e louvar 
nosso Pai no céu. 
Quando somos 
abençoados, 
paremos um 

momento, para 
adorar. Em toda 

coisa boa, digamos 
uma frase de 

adoração ao nosso 
Pai gracioso.

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

Contatos
 (82)3342.2881 / 3032.3019

www.ibgenesis.com.br
E-mail: secretaria@ibgenesis.com.br

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes

Escala Semanal Ministério Diaconal
“Servindo com excelência a Noiva de Cristo”
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PROPÓSITOS DE JEJUM E ORAÇÃO

Filiada a

AGENDA GÊNESIS

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estacionamento

Visitantes

QUI
22/09

DOM (M)
25/09

DOM (N)
25/09/11

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: ULISSES (8830-7656 / 9658-3300)

Versículo da 
Semana

AJUDE A GÊNESIS COM OFERTAS E CONTRIBUIÇÕES

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

GILVAN

KATIANE

ISAAC

LÉO / CIDA

-

-

-

-

-

-

ROS. BARB.

-

-

-

-

-

PR. HARRY

VAL

BRÁZ

BONIFÁCIO/EDILENE

JAMESON/IZABELLI

ANT. ANDRADE

EDUARDO/MÁRCIO

GP ERI E ROSE

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

01 Out 02 Out 08 Out

Kids Games Culto de
Missões

Culto de
Jovens

24 Set 25 Set 30 Set

Vigília

FIQUE LIGADO

COCA-COLA DOA PRÉDIO DE ANTIGA FÁBRICA PARA 
IGREJA NOS EUA

A Coca-Cola doou sua fábrica de engarrafamento em Albany Geórgia 
(EUA) para a Igreja Batista Sherwood. A construção de 60 mil metros 
quadrados, avaliada em 590 mil dólares, havia sido colocada a venda há 
últimos dois anos. Na página do Facebook a igreja diz que planeja usar a 
doação como um mecanismo como um centro de apoio a comunidade. 
“Esse é o momento oportuno para celebrar e agradecer ao Senhor que 
nos concedeu essa benção. Agora estaremos mais preparados para 
compartilhar a Palavra de Deus e atender as necessidades da 
comunidade. Agradecemos também a generosidade da Coca-Cola”.

O edifício estava à venda há dois anos e a decisão da empresa 
surpreendeu até o agente imobiliário Woody Watson, que estava 
lidando com o anúncio do imóvel. “Estou surpreendido com a decisão, 
pois a empresa tinha várias ofertas pela propriedade. Pensei que o 
negócio já estava feito”. Para o pastor da igreja e ex-gerente da Coca-
Cola, Jim McBride, essa foi uma grande benção para a igreja. “Não 
estávamos perseguindo essa doação. Há poucos dias recebemos um 
telefonema do pessoal da empresa dizendo que gostariam de doar o 
prédio para a igreja”, disse McBride.

Fonte: CPAD News

Informações pág. 03

SÁB
24/09

PR. HARRY
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PARA QUE SERVEM AS MÃOS?
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

FIM!

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

18.Set : Claudenice Vieira da Silva

19.Set : Jair Seara da Silva

19.Set : Maria Elza Santos Azevedo

22.Set : Dandgela Silveira da Silva

23.Set : Lucielma Farias Gomes Lima

23.Set : Dilson Braga dos Santos

23.Set : Bráz Ferreira Lima Júnior

(Salmos 145.16) - “Abres a tua mão, e fartas os 
desejos de todos os viventes”.

Umas das partes mais interessantes do corpo humano são as 
mãos. Podemos com elas agredir ou fazer um carinho, negá-
las revelando indiferença ou estende-las revelando toda nossa 
disponibilidade para socorrer alguém. Com as mãos podemos 
executar trabalhos, ou podemos repousá-las revelando toda 
nossa letargia e acomodação. Podemos amparar com as 
nossas mãos o nosso corpo em caso de queda, e com elas 
podemos nos levantar ao cairmos. São com elas que fazemos a 
nossa higiene pessoa, tornando limpas as partes sujas do 
nosso corpo, mesmo nas nossas partes mais íntimas.

Para que servem as mãos de uma mãe, por exemplo? Sevem 
para sustentar seu filho no colo, servem para levá-lo ao seio, 
onde será amamentado, servem também para limpá-lo a cada 
vez que ele se suja. As mãos de uma mãe servem para ensiná-
lo a andar, amparando-o contra os perigos de uma queda, 
também servem ainda para corrigi-lo em amor quando erra.

E as mãos de Deus, para que servem? O salmista nos ensina o 
valor das suas mãos. Primeiro nos informa que Deus também 
tem mãos, depois nos informa que Deus é mão aberta, em um 
gesto que significa que deseja nos abençoar. Muitas vezes 
encontramos mãos fechadas até de uma pessoa a quem 
amamos, mas as de Deus nunca fecham suas mãos para nos 
alcançar. Depois nos informa que suas mãos anseiam para 
fartar nossos desejos. Suas mãos de um experiente oleiro, 
habilidosas em dar em nós a forma que deseja que tenhamos 
(Jr 18).

Davi nos fornece outra informação importante, quando nos 
avisa que nas horas de aperto, de queda, de angústia suas 
mãos se enchem de misericórdia para nos levantar: (II Samuel 
24.14) - “Então disse Davi a Gade: Estou em grande 
angústia; porém caiamos nas mãos do SENHOR, porque 
muitas são as suas misericórdias; mas nas mãos dos 
homens não caia eu”. Ele preferia cair nas mãos de Deus, 
sofrer seu juízo, porque sabia que elas poderiam socorrê-lo. 
Sabia que Deus não recolhe suas mãos nas horas das nossas 
crises.

Jesus também ofereceu suas mãos, primeiro para socorrer 
Pedro no dia que afundava no mar depois de ter andado por 
sobre as ondas. Depois ele ofereceu suas mãos para que 
fossem pregadas na cruz, quando assumindo a sentença que 
era nossa, resolveu morrer em nosso lugar. Para sempre sejam 
benditas as mãos de Deus, que sempre estão estendidas para 
nos socorrer. Se algum dia você precisar das mãos 
abençoadoras de Deus, descobrirá que elas sempre estarão 
abertas, nunca fechadas, sempre estarão estendidas na nossa 
direção.

CASAMENTO COLETIVO

Estão abertas as inscrições para o Casamento Coletivo 2011, 
que será realizado no dia 03 de Dezembro de 2011 às 
19h30 na Igreja Batista Gênesis. 

Informações e inscrições:
Jarbas e Marcielle ou pelo e-mail

marciellelopes@gmail.com

10 ANOS DE GÊNESIS
Somos uma igreja alegre, participativa e apaixonada 

pelo Senhor Jesus Cristo. Desejamos conquistar vidas 

que se juntem a nós para construirmos um amanhã 

melhor em Deus para muitas pessoas da nossa 

cidade.

Venha nos conhecer e você verá que somos uma 

família de cristãos que está de braços abertos para 

acolher e abençoar vidas.

UM POUCO MAIS SOBRE A GÊNESIS...

10 ANOS DE GÊNESIS

DATA e HORA

24 e 25 de Setembro

PRELETOR CONVIDADO

Pr. Dante Ferrer (Osasco/SP)

CORAL GÊNESIS

Se você tem o chamado para ser 
um adorador através da música, o 
grupo coral da Igreja Batista 
Gênesis espera por você. Venha e 
faça o teste vocal, todos sábados 
às 17h. Procure o irmão Wagner 
(8827-0069).

Nos dias 24 e 25 de setembro iremos celebrar o 10º 

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 Dante Gabriel Ferrer. 

Não fique de fora, convide seus amigos e celebre 

conosco mais um ano de vitória em Jesus!

MISSÃO VISÃO VALORES

Existimos para 

testemunhar ao 

mundo que a 

verdadeira vida 

só pode ser 

obtida através 

de um encontro 

pessoal e 

transformador 

com Cristo 

Jesus.

Ser uma igreja 

contextualizada 

que valoriza a 

vida em 

comunidade, 

constituída de 

pessoas 

comprometidas 

com Jesus Cristo e 

capacitadas para 

desenvolver um 

ministério frutífero 

e impactante no 

meio da sua 

geração.

Viver uma vida 
motivada nos 

frutos do espírito:

amor
alegria

paz
longânimo

benigno
bondoso

fé
mansidão
temperança

SALA DE LEVITAS

Informamos que o INÍCIO da Sala de Levitas será em 02 DE 
OUTUBRO. As aulas acontecerão durante a EBD, das 9h às 
11h. Participe, será bênção! Contamos com a sua oração. 

Ministério de Louvor

CURSO DE LIBRAS

Se você tem interesse mas não se 
inscreveu ainda dá tempo. As aulas serão 
sempre aos sábados, das 15h às 16h30, 
aqui na igreja. O curso terá duração de 
aproximadamente 2 meses. Caso haja 
interesse, procure as irmãs Daniela 
(8819-5441) ou Daysa para obter mais informações. O valor 
investido por mês será de apenas R$ 15,00 reais.


