
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

Presb. Dilson Braga
82-9957.2311

dilsondbs@gmail.com

Banco do Brasil:  
Agência: 3393-6
C/C: 26595-0
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informativo semanal

"Sabes os 
mandamentos: Não 

adulterarás, não 
matarás, não furtarás, 

não dirás falso 
testemunho, honra a 
teu pai e a tua mãe." 

Lucas 18:20

Meditação

Tudo que fazemos 
gera uma 

consequência. Como 
diz aquela lei da física, 

que para toda ação 
existe uma reação, 

assim é na nossa vida. 
Você colhe aquilo que 
planta. Ultimamente 
que tipo de semente 
você tem plantado? A 
semente da magoa, 
inveja, prepotência, 

adultério? Ou a 
semente da verdade, 

da humildade, da 
fidelidade? Seja como 

JESUS, plante a 
semente da verdade 

em sua vida cotidiana, 
e você se 

surpreenderá com os 
frutos que você vai 

colher! 

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
06/10/11

DOM (M)
09/10/11

DOM (N)
09/10/11

SERVIÇO
DIAS

Coordenador da Semana: BONIFÁCIO (9922-7408)

Versículo da 
Semana

AJUDE A GÊNESIS COM OFERTAS E CONTRIBUIÇÕES

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

DC. MÁRCIO

ELENI

MARCELO

LEO / CIDA
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ISAAC
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PR. JESSÉ

ANGÉLICA

BONIFÁCIO

ANTÔNIO / CÉLIA

ARLEY / MIRLANE

ANDRÉ ELI

ALOÍSIO/C. ANDRÉ

GP BRÁZ E NIREIDE

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

16 Out 22 Out 28 Out

Culto de
Jovens

Consagração
e Santa Ceia

Culto de
Adolescentes

08 Out 09 Out 15 Out

DICA DA SEMANA
DAVID QUINLAN LANÇA CD «EU QUERO MAIS»

O músico cristão David Quinlan está 
lançando seu mais novo CD, “Eu 
Quero Mais”. O CD foi gravado ao 
vivo durante a Conferência Paixão, 
Fogo e Glória, em novembro de 
2010. Outro lançamento realizado 
por David é o DVD “No Infinito 
Deste Amor”. 

“Eu Quero Mais” é composto por 
o n z e  c a n ç õ e s  e  t e v e  a s  

participações especiais de Jeremiah Bowser, Pregador Luo e 
Coral Kemuel. A produção ficou a cargo de Márcio Mello e a 
mixagem foi realizada por Marcos Roberto. “No Infinito Deste 
Amor”, por sua vez, foi gravado durante a 12ª Conferência 
Paixão, Fogo e Glória, realizada na igreja Bíblica da Paz (São 
Paulo – SP). O trabalho é composto pro 14 músicas em que 
David cantou com o auxílio de dezenas de pessoas que 
cantaram junto, dançaram e pularam. 

Informações pág. 04

Agende Gabinete
(82) 3342.2881
(82) 3032.3019
(82) 8112.5692

Culto de
Missões

Festa das
Crianças

Vigília



VOCÊ TEM UM TEXTO BÍBLICO DE REFERÊNCIA?
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

FIM!

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
02.Out : Marlene Oliveira dos Santos

02.Out : Aleksângela Kelmanns de A.S.D.

02.Out : Janivleia Pereira da Silva

02.Out : Carlos André de Almeida Silva

02.Out : Silvano Tavares Feijó

03.Out : Kety Lucy Ferreira da Silva

06.Out : Ana luiza Holanda Pessoa

07.Out : Rodrigo Saraiva Cardoso

08.Out : Janes Souto Lyra

Tem alguns textos bíblicos que mexem profundamente com a 
gente. Alguns viram textos de referência, uma espécie de 
alimento para o nosso espírito. Também tenho textos assim, e um 
dos que mais amo é o Salmo 100. Basicamente ele me comunica 
três coisas: “quem sou eu, quem é Deus e como devo exercer 
minha religiosidade com Ele”. 

Com Deus o negócio é assim, já começa com muita alegria. 
(Salmos 100.1) – “Celebrai com júbilo ao SENHOR, todas as 
terras”. A vida quando vivida na presença de Deus é mesmo uma 
grande festa. A materialização disto só é possível porque Ele com 
o seu poder e força nos acompanha dia a dia. Basta um 
descontrole hormonal no corpo para alguém cair em crise de 
depressão profunda, mas é Ele harmoniza todas as coisas para 
que vivamos uma vida feliz e alegre. 

Servir a Deus é a nossa missão e ofício, porém não podemos fazê-
lo de qualquer maneira. Veja o que o salmista nos ensina: (Salmos 
100.2) – “Servi ao SENHOR com alegria; e entrai diante dele 
com canto”. É muito fácil adorarmos a Deus da maneira que Ele 
gosta de ser adorado. Neste salmo temos um manual de boas 
práticas de adoração. Vejam os dois ingredientes postos aqui: tem 
que ser com alegria e tenho que me apresentar diante dele com 
um cântico. É assim que inicia as suas orações? Você inicia com 
um cântico alegre?
[

Na evolução do Salmo, somos informados de coisas muito 
importantes, vejam: (Salmos 100.3) – “Sabei que o SENHOR é 
Deus; foi ele que nos fez, e não nós a nós mesmos; somos 
povo seu e ovelhas do seu pasto”. Quando somos informados 
de que ele é Deus, tomamos consciência de que também está sob 
o controle de todas as coisas, inclusive da obra prima da sua 
criação, o homem. O fato de ter nos feito, de sermos ovelhas do 
seu pasto, implica em uma responsabilidade pessoal dele 
conosco. Você já viu um pastor cuidando das suas ovelhas? É uma 
das cenas mais românticas que já pude presenciar. Ovelhas são 
animais dóceis e débeis, elas precisam do auxilio do seu pastor 
para tudo. 

O sentimento de gratidão deve ser a tônica do nosso 
relacionamento dom Deus. O próprio Jesus cobrou gratidão de um 
grupo de leprosos que havendo recebido o milagre da cura não 
voltou para agradecer. (Salmos 100.4) – “Entrai pelas portas 
dele com gratidão...”. Já viu como tem gente que entra pelas 
portas da adoração apenas para pedir, e quando recebem não 
voltam para demonstrar gratidão? A bíblia diz que é de um coração 
grato que Ele se agrada, Ele não despreza corações gratos. 

A consciência de que servimos a um Deus sabendo quem Ele é, 
revela nossa intimidade com Ele. O salmista sabia quem Deus era, 
por isto declarou: (Salmos 100.5) – “Porque o SENHOR é bom, 
e eterna a sua misericórdia; e a sua bondade dura de 
geração em geração”. É isto, a vida cristã é uma viagem, somos 
convidados a conviver com a bondade de Deus todos os dias da 
nossa vida, transformando a nossa experiência de vida em uma 
alegre oportunidade de desfrutarmos do seu cuidado e do seu 
amor sobre nós. E o melhor, sua bondade sobre nós nunca acaba.

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. As inscrições vão até o dia 16 de 
outubro de 2011.

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

marciellelopes@gmail.com

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.

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

ATENÇÃO ADOLESCENTES

Você sabia que diariamente, somos alvo de "sugestões" que são 
impregnadas no nosso inconsciente, através das mensagens 
subliminares que estão em propagandas, filmes, desenhos, 
músicas, etc? Venha conhecer mais sobre as mensagens 
subliminares e descubra o que você está vendo ou ouvindo.
Quando? Sábado, dia 15/10/11 às 19h30
Onde? Igreja Batista Gênesis
Organização: Ministério Geração Ativa
Dúvidas? Tratar com Jaqueline (9921-4403)

        Esperamos por você!

CONSAGRAÇÃO
DE SANTA CEIA

Venha dedicar o domingo de 
Santa Ceia ao Senhor. 
P a r t i c i p e  d e  n o s s a  
consagração que ocorrerá no 
próximo dia 09/10/11. 

CONSAGRAÇÃO

DIA 09.OUT

DAS 8h ÀS 8h55

NA GÊNESIS

.

SANTA CEIA

Convidamos você e sua 
família a participarem deste 
momento especial junto 
conosco, onde podemos 
relembrar o sacrifício de 
Cristo por nós.

SANTA CEIA

DIA 09.OUT

AS 18h

NA GÊNESIS

.

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).


