
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

Maceió, 25 de setembro de 2011 - Nº209

Ano IV

informativo semanal

"Quem nos separará 
do amor de Cristo? A 

tribulação, ou a 
angústia, ou a 

perseguição, ou a 
fome, ou a nudez, ou 

o perigo, ou a 
espada?" 

Romanos 8:35

Meditação

Nada pode nos 
impedir de viver o 
amor de Cristo. O 

cansaço, a pobreza 
ou a riqueza, a 

doença, as 
ocupações do dia a 
dia, as dificuldades 
que enfrentamos, 

nada pode nos 
impedir de viver esse 
amor. Preste atenção 

nisso: NADA e 
NINGUÉM pode nos 
separar do amor de 
Cristo, somente nós 
mesmos. A escolha é 
nossa, temos o livre 
arbítrio. Um amor 
que nos é dado 
gratuitamente, 

abundantemente.

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”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PROPÓSITOS DE JEJUM E ORAÇÃO

Filiada a

AGENDA GÊNESIS

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estacionamento

Visitantes

QUI
29/09/11

DOM (M)
02/10/11

DOM (N)
02/10/11

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: ISAAC (3352-0087 / 9311-1166)

Versículo da 
Semana

AJUDE A GÊNESIS COM OFERTAS E CONTRIBUIÇÕES

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

PR. CÍCERO

ANGÉLICA

MÁRCIO

ALUÍSIO

MARIA JOSÉ
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LUCIENE

-

-

-

-

-

A DEFINIR

EDILENE

ROSÁRIA

M.BENTO/JANE

ANDRÉ (ELI)/JARBAS

LÉO (CIDA)

ULISSES/BONIFÁCIO

GP ROCHA ETERNA

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

02 Out 08 Out 09 Out

Culto de
Missões

Culto de
Jovens

Santa Ceia

25 Set 30 Set 01 Out

Kids Games

DICA DA SEMANA
ALINE BARROS LANÇA LOJA VIRTUAL

Para aumentar a sua proximidade com todos que admiram seu 
trabalho e ministério, Aline Barros lança sua loja virtual de produtos 
oficiais. Quem acessar o site www.lojaalinebarros.com.br vai 
encontrar diversos modelos de camisetas, moletons, adesivos para 
notebook e carro, canecas, squeezes, buttons, jogo americano, porta 
copos, além de uma linha totalmente voltada para crianças.

A Loja Aline Barros terá novos produtos e campanhas a cada mês, 
apresentando benefícios e novidades periodicamente. Além de 
aproximar o público à cantora, a Loja Aline Barros também fará o bem 
para a natureza. Por meio do “Selo Verde – Plante Árvore”, a cada 
compra realizada na Loja Virtual uma árvore nativa será plantada em 
áreas de reflorestamento, através de uma parceria com o Instituto 
Brasileiro de Florestas aprovado pelo Pacto Global da UNESCO.

Esta ação será uma condição permanente na loja virtual Aline Barros, 
que tornou-se viável graças a uma parceria firmada entre a BandUP, 
empresa parceira responsável pela operação da Loja Virtual, com o 
IBF, Instituto Brasileiro de Florestas. A Loja Aline Barros realiza 
entregas para todo o Brasil e as vendas poderão ser pagas por boleto 
bancário e cartões de débito e crédito. Para conhecer, acesse 
www.lojaalinebarros.com.br

Informações pág. 02

Aniversário
de 10 anos
da Gênesis

Vigília



DEZ ANOS DE BATISTA GÊNESIS
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

FIM!

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

25.Set : Aline Lino Batista

27.Set : Erivaldo Farias Gomes

27.Set : Alan Celso Britto da Silva

28.Set : Brenda Jennifer B. Lino da Silva

30.Set : Gilvan Barbosa

30.Set : Cristhiane Carvalho dos Santos

01.Out : Adilane Alves da Silva

(Mateus 16.18) - “Pois também eu te digo que tu és Pedro, e 
sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do 

inferno não prevalecerão contra ela”.

Parece que foi outro dia, mas já estamos fazendo dez anos. Tudo 
começou quando um grupo de irmãos que eram pastoreados por nós 
se reuniram para em um jantar na cada do Pb. Paulo Roberto, que hoje 
nos faz muita falta. Ali fiz um propósito com Deus. Pessoalmente não 
me senti desafiado a iniciarmos uma igreja nova, mas deixei o assunto 
com Deus, e determinei que se fosse da vontade dele estarmos abrindo 
este trabalho, que ele providenciasse sem procurarmos um prédio para 
congregarmos. No outro dia o Pr. Antônio Moura, presidente da 
convenção das Igrejas Batista (CIBISA), e me convidou ver um prédio 
onde queria abrir uma igreja Batista ali. Lá me fez um convite para 
pastorearmos aquela igreja, mas disse que não me sentia preparado a 
estarmos nos filiando a um ministério naquela hora, por mais sério e 
sólido que fosse ele. Quando ouviu isto, prontamente disse: Então 
fique com o prédio e abra uma igreja aqui. Assim nasceu Comunidade 
Gênesis na Av. Fernandes Lima em um prédio alugado. Só depois de 
alguns anos buscando a direção de Deus para nós, foi que filiamos a 
igreja ao ministério Batista.

O primeiro culto foi memorável, não havia equipamentos de som, 
cadeiras, éramos um pequeno grupo de sonhadores querendo 
construir uma igreja para gente que estivesse cansado de igreja. O 
nosso compromisso naquela época era o de apenas criar um ambiente 
onde Deus gostasse de estar, e que nós fossemos beneficiados com a 
sua presença.

Não demorou muitos dias, aquele prédio havia ficado pequeno. Então 
sonhamos construir uma igreja maior na Av. Durval de Góes Monteiro, 
onde hoje estamos. Parecia um desafio maior que as nossas forças, 
mas Deus foi confirmando com sinais poderosos. Lembro-me de um 
dízimo ofertado pela irmã Edileusa que foi o sinal que estávamos 
pedindo a Deus para darmos entrada na estrutura de concreto para a 
nave do templo. Fizemos o lançamento da pedra fundamental, que 
hoje está exatamente embaixo do púlpito. O pastor Agripino foi um 
entusiasta da ideia da construção, e nos primeiros cultos que 
realizamos onde hoje estamos sempre estava conosco nos 
incentivando.

A transferência para o novo prédio não foi fácil. Enquanto éramos 
muitos para um prédio pequeno no início, do dia para noite nos vimos 
muito pequenos para um templo tão grande. Mas Deus foi 
acrescentando pouco a pouco vidas que abraçavam com paixão e fé e o 
mesmo desafio que havíamos ousado construir. 

Hoje temos consciência que ainda não somos tudo o que Deus planejou 
para nós, mas estamos a caminho em um estágio bem avançado. Nos 
falta terminar a frente da igreja, obra que intencionamos começar 
daqui a duas semanas, mas temos uma liderança muito comprometida 
e apaixonada por Deus, preparada para os desafios maiores que nos 
aguardam. Não temos o valor necessário para concluir a obra, mas 
estamos crendo que Deus continuará nos abençoando da mesma 
forma que tem feito nos anos anteriores. Sonhamos com o dia em que 
tudo estará concluído, e contamos com muitos sonhadores ao nosso 
lado. Estamos certos de que Deus nos dará a vitória final em um tempo 
menor do que o que imaginamos. Enquanto isto, o Senhor tem nos 
surpreendido com a graça das suas visitações, e temos crescido em 
graça perante a comunidade do Tabuleiro e de Maceió.

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

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).

VIGÍLIA

Você é nosso convidado para participar desta noite de oração, 
louvor, testemunho e reflexão. Não deixe de participar, pois 
estará perdendo uma grande chance de estar mais próximo de 
Deus e de ver as grandes coisas que Ele tem feito através desta 
ferramenta chamada ORAÇÃO. Contamos com sua presença.

“Então vocês clamarão a mim, virão orar 
a mim, e eu vos ouvirei. Vocês me 

procurarão e me acharão quando me 
procurarem de todo o coração. Eu me 
deixarei ser encontrado por vocês...”

(Jeremias 29:12-14)

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.

SALA DE LEVITAS

No próximo DOMINGO (02.out) 
daremos inicio à mais nova sala da 
Escola Bíblica Dominical: Sala de 
Levitas. Os levitas estarão se 
preparando e se capacitando para servir 
melhor a igreja. As aulas acontecerão 
durante a semana (internet) e aos 
domingos (na igreja). O 1º curso será de 
2.Out a 11.Dez. Contamos com a sua 
oração!

Ministério de Louvor

PROJETO PESQUEIRO LANÇA 
PROJETO VIDA DE CRIANÇA

No dia 12 de Outubro (Dia das Crianças) o PROJETO PESQUEIRO tem 
um grande desafio: farzer uma grande festa para 500 crianças! O 
Evento, intitulado como PROJETO VIDA DE CRIANÇA será realizado 
no Conjunto Carminha, um residencial próximo ao Benedito Bentes 
tomado pelas facções criminosas. O projeto tem recebido auxílios de 
empresários, de igrejas, de pastores e até do Governo do Estado 

através de algumas Secretarias. Teremos 
brincadeiras, gincanas, Lanches, palhaços, 
Louvores, danças, teatros e um grande 
Culto ao Senhor Jesus.
Como você poderá participar? É muito 
Fácil! (1) Sendo voluntário; (2) Auxiliando 
na organização; (3) Doando: Brinquedos, 
Roupas, Sandálias, Bíblias, Lanches e etc 
(4) Orando: Pelo Evento, pelos 
participantes, por salvação de famílias e 
etc.

INFORMAÇÕES:
- Pastor Jô
- Fones: 9915-0718 / 3316-4610
- Email: pastorjo@projetopesqueiro.com.br

- Site: www.projetopesqueiro.com.br

“Eu vos farei pescadores de homens" 
Lucas 5:1-11

30
Set

18h
às

00h

na
Gênesis


