
Atividades Semanais

Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica
17:00 - Intercessão
17:30 - Adoração Alternativa
18:00 - Culto da Família

Segunda
19:30 - Futebol Masculino-Membros
20:00 - Ensaio do Coral

Terça
19:00 - Futebol Masculino
19:00 - Curso de Teologia

Quarta
19:00 - Intercessão
20:00 - Culto de Cura e Libertação

Quinta
19:00 - Futebol Masculino

Sexta
19:00 - Futebol Feminino

Sábado
14:00 - Ensaio do Min. de Teatro
14:30 - Ensaio do Min. de Louvor
15:00 - Futebol Masculino (30 anos)

15:30 - Ensaio do Min. de Dança
17:00 - Ensaio dos Adolescentes
19:00 - Voleibol

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;

Ministério de Comunicação.

Pastores e Presbíteros

Pr. Harry Tenório
82-9938.0012

pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Jessé Pimentel
pastorjesse@ibgenesis.com.br

82-8873.2541/9604.9132

Pr. Plínio Silva
82-9984.6579

pastorplinio@ibgenesis.com.br

Pr. Guilherme Cerqueira
82-9973.1510 

pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Presb. Luiz Carlos
82-9331.7052

lulaelu@gmail.com

Presb. Dilson Braga
82-9957.2311/8851.5525

dilsondbs@gmail.com

Presb. Bráz Ferreira
82-9675.0706/9132.7761
brazmaceio@yahoo.com.br

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

Maceió, 02 de junho de 2013 - Nº279

informativo semanal

"Chegai-vos a Deus, 
e ele se chegará a 

vós outros. Purificai 
as mãos, pecadores; 

e vós que sois de 
ânimo dobre, limpai 

o coração." 
Tiago 4:8

Meditação

Amados, muitas vezes 
nos sentimos 

sozinhos, esquecidos 
neste mundo tão 
grande. Mas Deus 

nunca nos abandona, 
somos nós que as 

vezes nos esquecemos 
dEle, mas se o 

buscarmos Ele estará 
de braços abertos para 

nos receber. E se 
fizermos isso, que 
façamos de todo 

coração, 
definitivamente, 
afastando-se do 

pecado, limpando o 
coração, e não ficando 

em cima do muro, 
com ânimo dobre, 

praticando pecado e 
buscando a Deus ao 

mesmo tempo.

Av. Durval de Góes Monteiro, 1500
Tabuleiro - CEP: 57061-000 - Maceió/AL

Contatos
 (82)3342.2881

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

Versículo da 
Semana

AJUDE A GÊNESIS COM OFERTAS E CONTRIBUIÇÕES

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

OBS: Para mais informações acesse 
www.ibgenesis.com.br/agenda

09 JUNHO

Agende Gabinete

(82) 3342.2881

(82) 8112.5692

12 JUNHO

15 JUNHO

Dirigente

Água

Ofertório

Recepção 1

Recepção 2

Kids

Estac.

DOM (N)
09/06

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Semana: BONIFÁCIO (9922-7408)

ATIVIDADE EVANGELÍSTICA + CULTO JOVEM
(aguardando informações)

DOM (M)
09/06

-

-

MARCELO

-

-

-

-

PR. JESSÉ

NIREIDE

ANDRÉ ELI

LÉO / CIDA / FABIANA

ARLEY / MIRLANE

GILVAN

MÁRCIO / MARINHO

QUA
05/06

Estamos construindo um sonho que 
nasceu no coração de Deus

Veja como contribuir na página 06.

ROSÂNGELA BOT.

EDILENE

ESTELA

RANILDO

ALUÍSIO

-

-

CULTO DE SANTA CEIA
às 18h na Gênesis

JANTAR DOS NAMORADOS
na Gênesis Informações - pág. 04



JANTAR DOS NAMORADOS

Está chegando a hora de mais um 
Jantar dos Namorados organizado 
pelo Ministério de Casais Vida Melhor. 
Com o tema “O amor está no ar!”, o 
jantar promete uma noite diferente, 
agora mais romântico e haverão 
sorteios, brincadeiras e muitas 
surpresas.
Os ingressos já estão sendo vendidos 
a partir de hoje e você já pode comprá-
los por R$ 50,00 (casal) e obter mais 
informações com o irmão Luiz Antônio. Os ingressos são 
limitados e NÃO SERÃO VENDIDOS NA HORA!
O jantar será aqui na igreja, no dia 12 de Junho, às 19h30.

JANTAR DOS NAMORADOS - O AMOR ESTÁ NO AR!
12.JUN  |  R$ 50  |  19H30  |  NA GÊNESIS

CRISTO NÃO DESISTE DE VOCÊ
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

02.Jun : Daiane Maria dos Santos

02.Jun : Eunice Correia da Silva

02.Jun : Patrícia Martins Callaço

07.Jun : Juliana Patrícia de F. Assunção

08.Jun : José Jorge Soares Lopes

08.Jun : Edilene Maria dos Santos Figueiredo

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

 -

 8835-0413

 9117-2270

 8868-5755

 8897-2505

 3359-6186

“Eis que estou à porta, e bato; 
se alguém ouvir a minha voz, 

e abrir a porta, entrarei em sua casa, 
e com ele cearei, e ele comigo”.

(Apocalipse 3.20)

O barulho de alguém batendo a porta sempre produz 
alguma tensão aos que estão do lado de dentro. Quem 
será? O que deseja? São perguntas que agente se faz a 
cada batida de porta que acontece nas nossas casas. O 
texto fala que Jesus está à porta, a casa aqui é o nosso 
coração, e Ele deseja entrar para ter comunhão conosco. 

Ao falar de ceia, ele está se reportando a um dos 
momentos mais íntimos de uma família, quando todos se 
reúnem a mesa para agradecer a Deus pela provisão e 
partilhar o pão. Agente não faz isto com estranhos, agente 
faz com a família. Ele claramente se oferece para ceiar 
conosco, e obviamente está propondo participar da nossa 
família, ser um membro dela. É isto que a cruz nos 
proporciona, agora somos filhos de Deus, irmãos de Jesus.

Fato curioso é que a proposta é excelente, quem poderia 
rejeitar algo assim? Mas há sim quem rejeite, tanto é que 
ele diz: “Se alguém ouvir, se alguém abrir...”. Uma frase 
dita por Willian Shakespeare pode sintetizar bem o que 
quero apresentar aqui: “Aprendi que as oportunidades 
nunca são perdidas; alguém vai aproveitar as que 
você perdeu”. Esta é uma máxima que tem se tornado 
real no cristianismo, todos os dias a rede é lançada, as 
oportunidades são oferecidas. Ele bate a porta e fica 
esperando educadamente que alguém o escute e que abra 
a porta do seu coração para Ele entrar. Quando alguém 
abre, terá aproveitado a oportunidade, quando não abre 
perdeu, mas outro certamente haverá tomado proveito. 

O maravilhoso desta oferta de fazer-se presente na nossa 
casa, de ceiar conosco, é o contexto no qual está inserida a 
oportunidade. Ele está falando para um grupo de crentes 
mornos, gente que havia enriquecido e deixara de buscar 
intensamente uma mudança de vida, de desejar sua 
presença no meio deles. Isto prova que Ele não desiste de 
ninguém, inclusive e principalmente não desiste de você. 
Agora cabe a você decidir, porque oportunidades nunca 
são perdias, se você não aproveitar outro vai aproveitar e 
usufruir em seu lugar. 

- FIM -

CONSAGRAÇÃO E SANTA CEIA

Venha se consagrar e buscar mais de Deus na consagração do 
dia 09 de Junho, das 08 às 09h com a direção do Ulisses. 
Aproveitamos para lhe convidar para o Culto de Santa Ceia, logo 
mais, às 18h, na Gênesis.

O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros 
e em tudo o que colocares a mão; e te abençoará 

na terra que te dá o Senhor teu Deus.
Deuteronômio 28.8

VIAGEM MISSIONÁRIA

“Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes 
Meus pequeninos irmãos, a Mim o fizestes.” 

Mateus 25:40

Nos dias 29 e 30 de junho 
estaremos real izando a III 
Viagem Missionária da Igreja 
Batista Gênesis. Na ocasião 
i r e m o s  r e p e t i r  o  d e s t i n o 
revisitando São José da Tapera em 
apoio a nossa congregação que 
está começando a florescer no 
sertão alagoano.
Nossa  a t iv idade terá  uma 
natureza evangelística com enfoque assistencial, em virtude da 
realidade em que nossa igreja está inserida, num bairro que 
demanda cuidados do ponto de vista material tanto quanto 
espiritual.  
Você pode participar orando por este propósito, ofertando para 
que seja revertido para os custos do evento e/ou patrocinando 
a participação de outros, por último, e não menos importante, 
você pode doar cestas básicas que serão distribuídas na 
atividade. Dê a sua contribuição e não deixe de participar do 
que Deus fará em Tapera!

VAGAS LIMITADAS!
Inscrições: R$ 60,00 (transporte, alimentação e hospedagem)
Informações, inscrições e ofertas com irmão Gilvan e Erivaldo.

AVISO IMPORTANTE

Em virtude do Jantar dos 
Namorados ser realizado no 

dia 12 de junho (quarta-
feira), informamos que o Culto 

de Cura e Libertação, 
excepcionalmente, será 

transferido para a quinta-
feira, dia 13 de junho, no 
mesmo horário, às 20h.

SANDUBA FEST

Os ministérios Atitude e Ativa traz para você uma noite saborosa 
com apenas R$ 5,00. Venha saborear um gostoso Sanduba + 
refrigerante! Será uma benção! Toda renda será revertida para o 
ATITUDE 434. Venha viver esse momento de comunhão junto 
com todos os jovens e adolescentes. Não fique de fora. Vai ser 
benção. Sanduba Fest - 09.Jun - após o culto. 


