
Acampamento da Família - 2008
Alguns já pagaram a 1ª PARCELA das inscrições do 
Acampamento 2008. Você pode adquirir o carnê de 
pagamento e a rifa (Sorteio de 1 Computador), no stand do 
acampamento. Lembramos que, para a divisão dos 
quartos, a prioridade será para as pessoas que efetuarem o 
pagamento nas datas especificadas no carnê. Não deixe 
para última hora, garanta-se entre as 200 vagas..

EBD

É a Escola Bíblica 
Dominical, onde 

você aprende mais 
da palavra de Deus.

Seja qual for a sua 
idade, participe!

Domingo : 9h

Cantina

Todos os domingos 
após o culto, temos 
lanches onde você 

pode saborear.

Todos os fundos 
arrecadados 

destinam-se a 
construção da 

igreja, a eventos ou 
ministérios.

Deseja 
compartilhar um 
testemunho no 
informativo?

Escreva seu 
testemunho, 

entregue a um 
diácono ou envie 

para:

faleconosco@ 
ibgenesis.com.br

Agende uma 
Visita no seu Lar 

Você que está 
passando por algum 

problema ou 
simplesmente 

deseja um visita em 
seu lar, entre em 

contato com 
9125.0340 (Braz) e 
agende uma visita 

do Min. de Visitação.

Pastores e
Presbíteros

Pr. Harry Tenório
82-9444.7751 
pastorharry@

ibgenesis.com.br

Pr. Agripino 
Marinho

82-3352.2219

Pr. Guilherme 
Cerqueira

82-9973.1510 
pastorguilherme@
ibgenesis.com.br

Pr. Plínio Silva
82-8827.9352
pastorplinio@

ibgenesis.com.br

Presb. Luiz Carlos
82-9973.3600

lulaelu@ig.com.br

Nossos 
Ministérios

1.Min.Adolescentes 
2.Min.Casais 
3.Min.Coral 
4.Min.Crianças 
5.Min.Dança 
6.Min.Diáconos 
7.Min.Escola Bíblica 
8.Min.Esportes 
9.Min.Gestão 
10.Min.Intercessão 
11.Min.Jovem 
12.Min.Libras 
13.Min.Louvor 
14.Min.Pastoral 
15.Min.Teatro 
16.Min.Visitação

Agende Gabinete 

82.30323019

82.93617222

Feirão de Usados 2008
25.Nov : Feirinha do Tabuleiro : Renda revertida para o Acampamento

.........................................................................................

Cadastro de Membro Incompleto
Ângela Oliveira, Josivânia Pimentel, Marinalva Teodora, Sérgio Marcos, 
Thiago Maciel, Vanessa Felisdório, Wolney Tadeu e Jorge Henrique: No 
cadastro que consta na secretaria, não temos as datas de nascimento de 
vocês. Se possível, entrem em contato com um diácono ou pelo 
faleconosco@ibgenesis.com.br e solicitem uma ficha de atualização do 
Cadastro de Membro. Aos demais irmãos(ãs) que estão chegando, 
recomendamos o mesmo procedimento.

.........................................................................................

Líderes que Prevalecem!
Encontro de Líderes - 07 à 09/Dez

Para o líder PREVALECER é preciso permanecer no sonho 
sem abrir mão da visão que Deus plantou no seu coração. 
Ele aprende a caminhar com propósitos definidos, a 
transpirar os valores que qualificam seu caráter, a ouvir o 

Espírito Santo. O líder que PREVALECE sabe que é servo, lidera com graça, 
conquista voluntários, foca o reino e reparte o sucesso das vitórias. Somos 
desafiados a viver princípios e valores que nos fortaleçam e nos ajudem a  
PREVALECER sobre tudo, e com todos.

-O que teremos no encontro? Plenárias, oficinas e mesas redonda que 
contarão com a participação de pastores e líderes de Alagoas. 
Compartilharemos idéias sobre canto, teatro, instrumentação, finanças, 
cultos e programações temáticas, processo AMAR (Atrair, Mobilizar, 
Arraigar, Reciclar), ministério jovem, ministério esportivo e ministério de 
louvor.

-Quem deve participar? Pastores, líderes, voluntários, empresários, 
professores de Escola Bíblica, pessoas que desejam se integrar em 
ministérios, ou até mesmo pessoas com potencial de liderança ainda não 
utilizado. 

-Participações: Pr. Anésio (Comunidade Carisma - SP), Pr. Jessé 
(Comunidade Moriá - Processo AMAR), Pr. Jonson (Ig. Batista no Trapiche - 
Ministério Esportivo).

- Inscrições Abertas -

.........................................................................................

Feirão de Usados
- 25 de Novembro -

O Feirão de Usados está se aproximando e alguns irmãos (ãs) estão 
trazendo doações. Não deixe para trazer na última hora, pois as equipes já 
estão se mobilizando para organizar os preços. Se você não tem o que doar, 
veja com seus familiares e amigos. Vamos vestir essa camisa!  Ajude-nos a  
levantar recursos para o nosso acampamento.

Procure a  Rosária ou Rosenir. 

Testemunho - Marquinhos
“O meu pé está posto em caminho plano; nas 
congregações louvarei ao SENHOR”. Sl. 26:12 

Por 4 anos servi aqui na igreja, sempre 
trabalhando com muita alegria. Há algumas 
semanas estive participando de um rigoroso 
processo seletivo. Os que sabiam, oravam 
comigo por esse propósito. Meu coração quase 
saiu pela boca de tanta alegria, quando li a 
notícia:
“Bem-vindo à Eurofarma Laboratórios!”.

Bati na porta da bênção e Deus resolveu abri-la. 
Deixo registrada a minha gratidão ao meu Deus 
e Pai (sem Ele eu não vivo), ao meu amigo e 
pastor, Harry (com sabedoria me orientou nessa 
luta), a minha esposa Alyana (Linda, eu te 
amo!), minha mãe (sempre guerreira), a meu 
pais (Aldem e Rose - sogro e sogra), Hananias, 
família, igreja e amigos (minha torcida!).
Toda honra e glória sejam dadas a Jesus!

3éD+!
Um, dois, três...3 programações em uma mesma noite??? Isso mesmo, 
vem aí o 3éD+! Prepare-se para uma grande noite com muita diversão, 
comunhão e lanche!

1.Lançamento do Ministério de Integração
2.Noite do Sanduíche
3.Festival de Talentos

Uma super-noite onde você vai sorrir e se emocionar com o Festival de 
Talentos, comer sanduíches ao precinho de R$5,00 (renda revertida 
para o acampamento) e presenciar o lançamento do nosso mais novo 
ministério da Gênesis: Ministério de Integração. Mostre o seu talento e 
concorra a muitos prêmios! Traga a sua família e amigos para a grande noite 

3éD+!
Gênesis : 01.Dez : 18h : Inscrições com Daniel

.........................................................................................

...............................................................

Celebração
Novembro é o mês da 
música. Por isso, os 
ministérios de louvor, 
coral e dança da 
Gênes is ,  estarão 
participando de uma 
grande tarde musical, 
j un t amen te  c om 
músicos e cantores 
d a s  i g r e j a s   
Comunidade Moriá e 
Bat is ta Bete l .  O 
evento será no Espaço 
Cultural (em frente a 
p ra ç a  S i n imbú ) ,  
4.Nov, às 16h30. A 
entrada será 1kg de 
alimento ou R$2,00 
( reve r t i dos  pa ra  
projeto missionário).



Filiada a

O Verdadeiro Louvor
Sérgio Corrêa

“Este povo honra-me com os lábios; e o seu coração, porém, está 
longe de mim" (Mateus 15.8)

     Sem dúvida alguma, a música é uma das formas mais eficazes para 
uma igreja manifestar seu louvor a Deus. Como nós ficamos felizes com 
o resultado obtido na cantata do aniversário da igreja!!! A unidade entre 
os ministérios de Louvor, Dança e Coral levou-nos a uma feliz 
constatação: Sim, é possível dar o nosso melhor para Deus. Nossas 
vozes e nossos talentos podem ser usados para uma verdadeira 
adoração onde Deus será engrandecido pelo que Ele é e onde possamos 
ir à igreja, com o objetivo de, somente, adorar e não em busca de 
experiências sobrenaturais.
     Certa vez, Ghandhi, que sempre viajava de trem pela Índia em 
vagões de terceira classe, chamou à atenção um rapaz que, 
constantemente, cuspia no chão. Diante da advertência recebida, o 
rapaz agiu de forma indelicada e repetiu o gesto por várias vezes. 
Ghandhi calou-se. Durante o restante da viagem, o rapaz tomou seu 
violão, afinou-o e começou a tocar e a cantar músicas que exaltavam o 
grande herói nacional – Ghandhi. Finalmente, chegaram ao destino e 
começaram a preparar-se para o desembarque.
      O jovem, porém, percebeu que havia uma recepção organizada 
para alguém muito importante que estava no trem. Parou para ver... Era 
Ghandhi quem chegava! Somente quando o viu recebido com tamanha 
honra e distinção foi que o rapaz se deu conta de que o passageiro a 
quem havia respondido de maneira tão descortês e insolente era 
exatamente aquele que havia enaltecido com tanta veemência através 
das suas canções. Ele não conhecia Gandhi, mas certamente entendeu 
que para ele nada significaram suas músicas e o seu cântico. Que 
decepção.
       Que lição essa história nos ensina? Deus deseja receber o nosso 
louvor mas tem que ser com humildade e sinceridade de coração e tem 
que sair de um coração que o ama, verdadeiramente. Precisamos 
conhecer a Deus, andar com Ele e deixar que Ele nos use da maneira que 
lhe convier. 
       Isto, sim, é verdadeiro louvor.
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Atividades Semanais
Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica
17:00 - Intercessão
17:15 - Adoração Alternativa
18:00 - Culto da Família

Terça
19:30 - Ensaio do Min. de Dança
20:00 - Futebol Masculino

Quinta
19:30 - Culto da Santificação

Sexta
20h:00 - Futebol Feminino

Sábado
15:00 - Futebol Masculino
15:00 - Ensaio do Min. de Louvor
19:00 - Ensaio do Min. de Coral

......................................................................................................................

.................................................................

.......................................................

Aniversariantes
da Semana

06.Nov : Maria Aparecida
07.Nov : Izabelli Santana

................

......................................................................................................................

Testemunho da Cantata - Alane (Ig. Filadélfia)
PARABÉNS! Que Deus abençoe a todos os envolvidos nesse dia festivo. Através desse culto vidas 
foram restauradas e envolvidas pelo amor de Deus. Nessa noite, não teve se quer uma pessoa que 
não sentiu a presença de Deus. Essa é uma das poucas igrejas que tem a liderança forte e ativa como 
os jovens. Que Deus continue abençoando cada membro envolvido nesse trabalho. Fiquem na paz!

Jornalzinho dos 
Ministérios

Em breve estaremos anunciando o 
vencedor do “Nome do Jornal de 
Ministérios”.

Propósitos de Jejum e Oração

1.Pastores e Líderes

2.Estruturação dos Ministérios de Ação Social 
e Integração.

3.Ministério Infantil “Gênesis Kids”

4.Implantação de Grupos Pequenos

5.Feirão de Usados - 25/Nov

6.Acampamento -  02 à 05/Fev - 2008

7.Feira da Beleza - 24/Nov

8.Encontro de Lideres: 07 - 09/Dez

Agenda Gênesis

09 e 10.Nov : Curso de Som

18.Nov : Reunião de Líderes de Ministérios

24.Nov : Feira da Beleza

25.Nov : Feirão de Usados

2º Curso de Som
No próximo final de semana estará 
acontecendo o 2º Curso de Som - Técnicas e 
Sonorização para Igrejas. O curso é uma 
parceria da Gênesis com o Ministério 
EquipArt.  Inscreva-se já!

1º) MÓDULO : 09 e 10.Nov.2007
(Básico de Audio e Min. na Igreja)

- Local: Igreja Batista Gênesis.
- Informações: 3221-1476 ou 9317-6787.

......................................................................................................................

Queridos Líderes de 
Ministérios

Em função da realização da Feira de Usados 
(25.Nov), anteciparemos para o dia 18.Nov 
o nosso 5º Café Conexão com Líderes de 
Ministérios. Nesse dia não faremos o café, 
pois precisaremos de mais tempo para 
tratarmos a respeito do Encontro de Líderes 
que será realizado de 07-09/Dez. Cheguem 
alimentados e cheios de força para o 
trabalhar. Contamos com a presença de 
vocês. 18.Nov às 8h

....................................
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