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O que é o ECC?
Pr. Harry Tenório

O ECC é antes de tudo um sonho. Durante alguns anos, por reconhecer os 

efeitos maravilhosos que ele produz na vida de um casal e de uma família, 

desejamos tê-lo na Gênesis. O ECC também é uma porta escancarada de 

milagres, posso testemunhar que não são poucos os milagres que já 

presenciei nestes encontros. Por último, o ECC também é uma tremenda 

ferramenta evangelística.

Durante todo o próximo final de semana estaremos realizando um sonho, 

presenciando milagres e vendo Jesus salvar. No entanto, necessitamos de 

orações de toda igreja, tanto dos que farão o encontro, como também dos que 

estarão na igreja em nossa retaguarda e apoio.

Jesus sempre gostou destes encontros, e o assunto família sempre esteve na 

sua pauta ministerial. No quarto evangelho, Jesus teve um encontro 

maravilhoso com uma mulher que havia sido destroçada por relacionamentos 

afetivos. Alguém cético, concluiria: “para esta mulher, nem Deus dá jeito”. 

Mais Cristo deu jeito sim. Foi necessário apenas um encontro para que toda 

sua perspectiva de vida e valores mudasse. Ela se tornou a primeira grande 

evangelista alcançada pelo ministério de Jesus. A palavra testemunha assim o 

trabalho daquela mulher: (João 4.39) – “E muitos dos samaritanos daquela 

cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou: Disse-me tudo 

quanto tenho feito”. Ela era fruto de um encontro apenas, uma verdadeira 

revolução de amor havia acontecido no coração daquela mulher.

Esta semana conversei com uma mulher que me definiu o ECC assim: “Meu 

casamento era como uma banana podre em final de feira, que nem o 

comerciante, seu legítimo dono, gostaria de voltar para casa com ela. Assim 

era o meu casamento, odiava meu marido, e não estava em minhas 

perspectivas de vida a restauração dele. Através do ECC fomos alcançados, e 

hoje meu casamento é razão e fonte de muitas alegrias”.  De outro rapaz ouvi: 

“Quando fiz o meu ECC tinha um casamento maravilhoso, mas depois do ECC 

estamos vivendo ainda melhor”.  Concluo afirmando que ECC é bom para 

casamentos saudáveis e também para os problemáticos. Jesus é remédio para 

tudo. 
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7º Aniversário IBI Gênesis
A celebração do sétimo aniversário de nossa igreja (fim de semana 

passado) foi marcante para a vida de todos que fizeram-se presentes. O 
ápice da comemoração foi a apresentação do musical Imensa Graça 
(que aconteceu no sábado), onde todos foram ricamente abençoados 
pelo Senhor.  Queremos agradecer a Deus por sua fidelidade e a todos 
que contribuíram de alguma forma para realização deste evento. Que 
toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, que tem derramado Seu 
amor com grande intensidade na vida de todos que compõem a família 
Batista Gênesis. 

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.Libras 
15.Min.Louvor 
16.Min.Pastoral 
17.Min.Teatro 
18.Min.Visitação

Arte por Alan C.B.S. - 9936.6100

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

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

Passeio das 9 Ilhas

Atenção Jovens!

        

No dia 15 de Novembro (feriado), 

vamos fazer o Passeio das Nove 
Ilhas e queremos contar com sua 
participação. Será uma manhã 
cheia de diversão, alegria, 
comunhão e lanche. O custo para 
participar desse passeio é R$ 
10,00 (Dez reais) por pessoa. Não 
fique de fora, o último dia para 
pagamento da inscrição é 09/11 
(próximo domingo), se você quer 
ir, procure hoje mesmo Katiane, 
Lisiane ou Leonardo e garanta a 
sua vaga.

Feirão de usados
Ocorrerá no próximo dia 09 de 

novembro mais um feirão de 
u s a d o s ,  p r o m o v i d o  p e l o  
Ministério de Ação Social. 
Portando pedimos que continuem 
doando roupas usadas, sapatos, 
bolsas, brinquedos e outros 
objetos que estejam em boas 
condições. 

1º ECC Batista 
Gênesis

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

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

Reunião de pastores e presbíteros
Informamos que em virtude a realização do ECC (Encontro de Casais 

com Cristo) a reunião de pastores e presbíteros foi adiada para o 
próximo dia 10/11/08 às 19:30hs em nossa igreja. Avisamos que a 
presença de todos é indispensável.

Embarque conosco
neste passeio imperdível!

Aniversário Gênesis : Inesquecível!

Reunião : pastores e presbíteros : 10.nov : na Gênesis

Deus os abençoe!

da família
De 7 à 9 de novembro



Agende Gabinete 

82.30323019

82.93617222

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.

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

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

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

Consagração de Santa Ceia
A Igreja Batista Gênesis, convida você para estar dedicando o domingo 

de Santa Ceia ao Nosso Amado DEUS, e assim estar trazendo a memória 
aquilo que nos dá esperança. Venha, não perca esta oportunidade de, 

juntos, consagrarmo-nos ao Senhor. 

Consagração de Santa Ceia
Data: 16/11/08

Horário: das 07 às 08:30hs
Dirigente: Diac. Braz

O momento da verdade
"A vida não é uma questão de quilômetros acumulados, mas de 

momentos." (Rose Kennedy).
Você tem perseverado através da escuridão e dos tempos difíceis. Você 
tem tomado cada desafio e os tem superado inúmeras vezes na sua 
trajetória de vida. E agora quando você está perto de alcançar o seu alvo, 
quando tudo parece estar a seu favor, um grande retrocesso toma 
lugar e o nocauteia. O mais importante agora é não desistir, é 
absolutamente essencial continuar em frente. Apanhe os cacos, não 
importa quão desencorajado você esteja. O que você tentaria realizar se 
soubesse que não poderia ser impedido? Vá em frente. Não desista. Não 
importa qual seja o obstáculo à sua frente, isso só tornará a sua realização 
ainda mais preciosa. Esse é o momento da verdade.

“De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados; ficamos 
perplexos, mas não desesperados; somos perseguidos, mas não 
abandonados; abatidos, mas não destruídos” - II Coríntios 4:8-9.

Aniversariantes 
           da Semana

03.Nov : Marcely Kathryn
06.Nov : Maria Aparecida
07.Nov : Izabelli de Assis

Ministério de Adolescentes
Queridos Adolescentes, Dias 04 e 11 (3ª feira) de 

novembro não teremos o nosso Culto de Adolescentes 
devido a programação do 1° Encontro de Casais 
com Cristo (ECC) que a nossa Igreja está 
realizando. Estaremos combinando entre irmos ao 
cinema, tomar sorvete ou comer pizza em rodízio 
nas quartas-feira, dias 5 e 12 de Novembro. O que 

acham? Aceitamos sujestões - Jaqueline.

Cantina
Não saia sem antes passar na 

cantina promovida pelos jovens e 
provar uma das muitas delícias 
que estão sendo vendidas. O 
objetivo é de arrecadar fundos 
para o retiro de carnaval

..................... Contamos com sua colaboração!



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

Quarta
20:00 - Volleybol

Quinta
18:30 - Intercessão, oração, agradecimentos
19:00 - Ensaio do Min. de Dança Infantil
19:30 - Culto da Santificação

Sexta
19:30 - Ensaio do Min. de Dança
20h:00 - Futebol Feminino

Sábado
15:00 - Ensaio Ministério de Teatro
15:00 - 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.Estruturação dos Ministérios de Ação Social 
e Integração;

3.Ministério Infantil “Gênesis Kids”;

4.Implantação de Grupos Pequenos;

5.Encontro de Casais com Cristo - ECC;

6.Término da Construção;

7.Por nossos Governantes;

8.Pela paz em Israel;

9.Por nossos membros e suas famílias.

Agenda Gênesis

7, 8 e 9/Nov : 1º ECC Batista Gênesis

10/Nov : Reunião pastores e presbíteros

15/Nov : Farofada na praia (Min. Casais)

15/Nov : Passeio das 9 Ilhas (papo Kbça)

15/Nov : Casamento

16/Nov : Santa Ceia do Senhor

24/Nov : Reunião Ministério Diaconal

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

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

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

Farofada na praia!

Dia 15 de Novembro

Alegria

Diversão

e muita
“FAROFA”Organização:

Bráz e Nireide

Programação Geração 
Atitude

Fique por dentro de tudo que está 

acontecendo e que ainda vai acontecer no 
Ministério de Jovens. Para isso basta falar 
com Leonardo ou Juliana por telefone ou e-
mail.

             :: Telefone ::

              8804-4132

            :: E-mail ::

                   leonardobfreitas@yahoo.com.br

Ministério de Esportes
Venha participar das atividades esportivas 

de nosso ministério e seja também 
abençoado por Deus. Confira nossa 
programação na coluna de atividades da 
semana deste informativo. Para maiores 
informações falar com Antoniel ou 
Eduardo através dos telefones 9117-7740 
e/ou 8803-1815.

Farofada na praia
O Vida Melhor (Ministério de Casais) está organizando uma 

farofada na praia e você é convidado a participar. Será um dia 
repleto de alegria, diversão e muita farofa. O evento acontecerá no 
dia 15 de novembro e contamos com sua participação.

Venha se divertir conosco!

Aguardamos
Você!


