
Filiada a

A arca agora somos nós
Lisiane Verçosa

''Nesse tempo o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca do Senhor, para o 
servir, e para abençoar em seu nome até o dia de hoje.'' Dt 10:8

Durante a trajetória de Israel no deserto o Senhor separou a tribo de Levi para que 
estivessem responsáveis por conduzir a arca da aliança, onde glória repousava. 
Apenas os levitas tinham a permissão para tocá-la, a incumbência de servir no 
templo, e a autoridade para abençoar em seu nome. Apenas a tribo de Levi 
acampava-se ao redor do tabernáculo como verdadeira guardiã da habitação de 
Deus. Com completo zelo cuidavam de cada utensílio do tabernáculo, desmontavam 
e montavam a tenda sempre que era necessário seguir ou deter-se no caminho. O 
Senhor possuía por eles um enorme zelo a ponto de declarar que os separaria das 
tribos de Israel, fazendo-os seus. Com a arca no meio do povo de Deus havia triunfo 
nas batalhas, júbilo, operação de milagres, pois a glória de Deus era manifesta. 

Assim era nos dias da velha aliança, nos dias de Moisés. E hoje, na nova aliança, no 
tempo da graça, não fazemos mais o uso da arca, mas a responsabilidade de viver 
uma vida separada, consagrada, que sirva de ambiente favorável a presença de 
Deus passou a ser de cada cristão. O que estava restrito a uma tribo, passou a ser 
tarefa de todos nós. 

Da mesma forma que Deus separou a tribo de Levi para conduzir a sua glória no 
deserto, escolheu e separou a sua noiva, a igreja, para ser o canal de fluir da sua 
glória no mundo. Com grande zelo ele nos fez seus para que a sua glória seja 
conduzida através de nossas vidas. O Senhor nos separou e nos chamou para 
servimos com excelência na sua obra, para ser o fio condutor da sua glória no meio 
do povo. Precisamos assumir a responsabilidade de sacerdotes do Senhor e 
passarmos a nos santificar cada vez mais, oferecendo sacrifícios que cheguem como 
incenso suave e agradável ao seu trono. Assim a sua presença vai se manifestar em 
nosso meio, e só assim haverá operação de milagres, júbilo em meio às 
adversidades e manifestações do poder de Deus. 

A responsabilidade de viver uma vida agradável a Deus nossa! Assim como os 
levitas formavam uma tribo separada, sem território, sem herança terrena, porque 
desfrutavam do alto privilégio de ter o Senhor como seu maior bem e herança, 
devemos nos separar das coisas deste mundo que impedem o fluir da glória de Deus 
em nossas vidas, e nos posicionarmos diante do Senhor que nos escolheu. Assim 
como os de Levi, devemos nos apresentar diante dele em disposição e consagração 
contínua, efetiva e real, conduzindo a presença de Deus e indicando o seu caminho 
aos que nos precedem.
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Geração Ativa
Informamos que com o fim das 

atividades do ECC, o culto dos 
adolescentes voltará para o seu 
dia normal, na terça-feira às 
19:30hs. 

Santa Ceia do Senhor
Convidamos todos para estarem conosco no próximo Domingo no culto de 

celebração da Santa Ceia. Será uma noite de profunda comunhão com o 
Senhor e você não pode ficar de fora. Venha e traga sua família, pois, são 
nossos convidados especiais. 

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
82-9984.6579
pastorplinio@

ibgenesis.com.br

Pr. Sérgio Corrêa
82-8869.2350
pastorsergio@

ibgenesis.com.br
 

Presb. Luiz Carlos
82-9331.7052

lulaelu@gmail.com
 

Presb. Paulo 
Roberto

82-3033.2843

Nossos 
Ministérios

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

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

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

Grande Vigília
Acontecerá na próxima sexta-feira nossa grande vigília. A mesma está 

sendo organizada pelo Ministério de Louvor de nossa igreja. Queremos 
convidar toda a igreja para participar. Será uma noite repleta de louvor, 
adoração, oração e palavra. Aguardamos vocês!

Grande Vigília
dia 08.Mai das 18 às 23:45hs

 Organização:
Ministério de Louvor

Santa Ceia do Senhor
dia 10.Mai às 18hs

na Igreja Batista Gênesis

Jantar dos 
Namorados 2009

Já estão a venda os convites para 

o jantar dos namorados 2009. Não 
deixe para comprar o seu de 
última hora, pois as vagas são 
limitadas. O valor de cada convite 
é de apenas R$ 40,00 por casal. 
Interessados em participar 
procurem por Marcelo e/ou 
Izaura. Garanta sua vaga e não 
perca esta noite de muitas alegrias 
e surpresas.
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Jantar dos Namorados

Tema: Noite Tropical

Consagração de 
Santa Ceia

Venha junto conosco dedicar o 

Domingo de Santa Ceia ao Senhor. 
Venha para a consagração que 
iremos realizar no próximo dia 
10/05/09 das 07:30 às 08:55hs.

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

Tema: Santifica-os na tua verdade; a tua
       palavra é a verdade (Jo 17.17)



Agende Gabinete 

82.3032-3019

82.9147-7635

EBD

É a Escola Bíblica 
Dominical, onde 

você aprende mais 
da palavra de Deus.

Seja qual for a sua 
idade, participe!

Domingo : 9h

 Deseja 
compartilhar um 
testemunho no 
informativo?

Escreva seu 
testemunho, 

entregue a um 
diácono ou envie 

para:

faleconosco@ 
ibgenesis.com.br

 Para 
Contribuições e 

Ofertas

Banco do Brasil

Agência: 3393-6

C/C: 26595-0

Banco Itaú

Agência: 1465-6

C/C: 21041-5

Igreja Batista 
Gênesis

 Agende uma 
Visita no seu Lar 

Você que está 
passando por 

problemas ou quer 
uma visita em seu 

lar, entre em 
contato com nossa 
sercretaria (3342-
2881)  e agende 

uma visita do Min. 
de Visitação.

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

Culto de Formatura
Informamos que na próxima quinta-feira (07/05/09), em virtude da 

realização do culto de formatura, não teremos nosso culto normal. Mas 
desde já, convidamos a amada igreja para participar do mesmo. 
Agradecemos a compreensão e contamos com sua estimada presença 
neste culto.

Projeto Cidade Limpa
Dando continuidade ao projeto “Cidade limpa”, estaremos realizando a 

distribuição de sacolas para lixo na praia de Ponta Verde. Cremos que Deus 
nos proporcionará uma manhã maravilhosa com ricas oportunidades de 
fazermos diferenças eternas na vida de muitas pessoas. Prepare-se: leve o 
protetor solar e vá disposto a expressar o amor de Deus através da sua 
vida. Será no próximo Sábado às 9hs em frente ao Maceió Mar Hotel. 
M a i o r e s  i n f o r m a ç õ e s  f a l a r  c o m  E r i v a l d o  e  R o s e  
(evangelismo@ibgenesis.com.br) - Ministério Até que todos ouçam.
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2º ECC IBI Gênesis
A Igreja Batista Gênesis 

agradece a todos que de uma 
fo rma d i re ta  ou  ind i re ta  
contribuíram para a realização de 
nosso 2º ECC (Encontro de Casais 
com Cr i s to ) .  Fo ram d ias  
extremamente abençoados pelo 
Senhor. Muito obrigado e que Deus 
abençoe a todos.

Aniversariantes da 
Semana

04.Mai: Hiolanda Kelen
04.Mai: Rayr Santos
05.Mai: Alda Lídia
05.Mai: Juliene Pereira

Culto de Formatura
Data: 07/05/09

Horário: 19:30hs

Local: Igreja Batista Gênesis

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

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

Gênesis Kids
As crianças no domingo (10/05), estarão participando do culto no Templo 

principal devido à comemoração do dia das Mães. Aproveite para adorar a 
Deus junto com seu filho neste dia tão especial. Obrigado pela 
compreensão.



Atividades Semanais
Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica
16:30 - Intercessão, oração, agradecimentos
17:15 - Adoração Alternativa
18:00 - Culto da Família

Terça
18:00 - Intercessão
19:00 - Culto dos Adolescentes
19:00 - Futebol Masculino

Quarta
15:00 - Tarde com o Senhor (culto)
19:00 - Voleyball

Quinta
18:30 - Intercessão, oração, agradecimentos
19:30 - Culto da Santificação

Sexta
19:00 - Futebol Feminino

Sábado
15:00 - Ensaio Ministério de Teatro
14:00 - Futebol Masculino
15:00 - Ensaio do Min. de Louvor
19:00 - Ensaio do Min. de Coral

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

Propósitos de Jejum e Oração

1.Pastores e Líderes;

2.Por nossos membros e suas famílias; 

3.Pela paz em Israel;

4.Por nossos Governantes;

5.Término da Construção;

6.Ministério Gênesis Kids;

7.Ministério de Evangelismo e Missões;

8.Implantação de Grupos Pequenos;

9.Ministério Vida Melhor;

10.Projetos da Igreja para o ano de 2009.

Agenda Gênesis

07/Mai : Culto de Formatura

08/Mai : Grande Vigília

09/Mai : Culto em Ações de Graça

09/Mai : Atividade Evangelística

10/Mai : Consagração de Santa Ceia

10/Mai : Santa Ceia do Senhor

17/Mai : Culto de Missões

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

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

Escala semanal Ministério Diaconal

“Servindo com excelência a Noiva de Cristo”

QUI SÁB DOM (M) DOM (N)

7/5/2009 

(Formatura)
9/5/09 10/5/09 10/5/09

Dirigente - - - PR. SÉRGIO

Água - - - ELENI

Ofertório - - LUCIENE BRÁZ

Recepção-1 LEONARDO / CIDA ANTÔNIO / ELENI - ANTÔNIO / ELENI

Recepção-2 JAMESON / IZABELLI MÁRCIO / VAL - -

Kids - - - ADRIANO

Estacionamento - - - VINÍCIUS / ANDRÉ

Visitantes - - - OSMARI / GELZA

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Equipe: Diac. BONIFÁCIO (Contato: 9922-7408)


