
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 - Futebol Masculino
14:00 - Ensaio do Min. de Teatro
14:00 - Ensaio do Min. de Louvor
15:00 - Ensaio do Min. de Dança
17:00 - Ensaio do Min. de Coral
17:00 - Ensaio Min. de Jovens

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 de Coral;

7.4º Encontro de Casais com Cristo;

8.Implantação de Grupos Pequenos;

9.Gestão de Ministérios;

10.Ministério Infantil Gênesis Kids.

Filiada a

Av. Durval de Góes Monteiro, 1500
Tabuleiro  -  CEP: 57080-900 - Maceió/Al.

Contatos
 (82)3342.2881 / 3032.3019

www.ibgenesis.com.br
E-mail:faleconosco@ibgenesis.com.br

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. Paulo Roberto
82-3033.2843

Agende Gabinete 

(82) 3342.2881

(82) 3032-3019

(82) 9147-7635

Contribuições e Ofertas - Igreja Batista Gênesis

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

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

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes

Maceió, 19 de setembro de 2010 - Nº161

Ano IV

informativo semanal

Curiosidades Bíblicas - Respostas

Versículo 
Bíblico da 
Semana

"Os perversos 
serão derrubados 
e já não são, mas 
a casa dos justos 
permanecerá." 

Provérbios 12:7

Essa é a promessa 
do Senhor! Ruína 
virá sobre àqueles 
que destroem os 

outros. Mas a casa 
do justo 

permanecerá. Na 
volta de Jesus, 
todo joelho se 
dobrará e Ele 

julgará todas as 
pessoas com 
justiça e nada 

ficará em oculto. 
Neste dia, os 

justos de Deus 
brilharão como o 

sol e reinarão com 
Ele. Justiça, amor 
e vida farão parte 

na cidade que 
Deus tem 

preparado para 
aqueles que O 

amam.

Meditação

Agenda Gênesis

24/Set : Grande Vigília

25/Set : Culto de Jovens

26/Set : Café com Líderes

26/Set : Culto de Missões

02/Out : Culto de Adolescentes

09/Out : Culto de Jovens

10/Out : Consagração de Santa Ceia

Escala semanal Ministério Diaconal
“Servindo com excelência a Noiva de Cristo”

1. Quais os livros da Bíblia que tem apenas 1 capítulo? 

5. Qual o menor livro da Bíblia?

4. Qual o maior livro da Bíblia?

6. Quais os livros da Bíblia que terminam com um ponto
de interrogação? 

2. Em quais os livros da Bíblia não
encontramos a palavra Deus?

3. Quem era rei e sacerdote
ao mesmo tempo? (Gn 14)

7. Qual o sobrinho que se casou com a sua tia? (Êx 6)

R: Obadias, Filemom, II João, III João e Judas.

R: Ester e Cantares de Salomão.

R: Melquisedeque. Gênesis 14:18.

R: Salmos (possui 150 capítulos).

R: II João (possui somente 13 versículos).

R: Lamentações, Jonas e Naum.

R: Anrão, pai de Moisés. Êxodo 6:20.

QUI DOM (M) DOM (N)

23/9/10 19/9/10 19/9/10

Dirigente PR. CICERO PR. JESSÉ

Água CIDA NIREIDE

Ofertório MARCELO ROSÁRIA JORGE

Recepção-1 NATALÍCIO / LANA MÁRCIO / VAL

Recepção-2 - - DILSON / ROSÂNGELA

Kids - - BRAZ

Estacionamento - - JORGE / ALUÍSIO

Visitantes - - ARLEY / MIRLANE

DIAS

Coordenador da semana: ANGÉLICA (8845-0359)

SERVIÇO

A Fantástica
aventura

ofertar
de

"Cada um contribua conforme seu coração lhe diz, não com
lamentação ou por obrigação, pois Deus ama aquele cujo

coração está em sua oferta (...)"

próxima sexta

às 19h30
dia 25.Set



(Gênesis 37.5) - “Teve José um sonho, que contou a seus irmãos; 
por isso o odiaram ainda mais”. 
Com um sonho, é assim que começam alguns dos grandes projetos 
de Deus. A Batista Gênesis iniciou porque Deus sonhou com esta 
igreja aqui. Existem os que alimentam os sonhos de divinos, dando 
a eles a forma e as cores que eles terão no futuro. É assim que o 
futuro termina se tornando realidade. Muitos alimentaram este 
sonho de Deus, e foi por isto que estamos aqui. Aqueles que 
estavam conosco desde o princípio irão lembrar-se do jantar na casa 
do Presbítero Paulo e da Iolanda. Foi o primeiro investimento 
financeiro e espiritual neste sonho. Depois daquele jantar, muitas 
conversas se sucederam com ele, que alimentava com ardor este 
sonho. O Paulo foi um grande entusiasta deste sonho, responsável 
por alimentar aquilo que estava no coração de Deus.
Os sonhos de Deus são assim, pegam muitos de surpresa como 
aconteceu com José. Ele, como era o menor da sua casa, jamais 
poderia humanamente ter alimentado os sonhos que teve de Deus. 
Aliás, a maioria dos sonhos de Deus parece absurdo até para quem 
sonhou. Pelo que vimos no texto, os sonhos de Deus enfrentam 
opositores. A oposição aos sonhos de Deus às vezes começa até com 
os que estão mais próximos, e com aqueles que deveriam nos 
ajudar. Os irmãos de José acentuaram o ódio que sentiam dele por 
causa do sonho. Eles não aceitavam que aquele que era o menor da 
família pudesse ter um nível de intimidade com Deus a ponto de ter 
sido o escolhido para um projeto tão grande.  Não é desprezível 
também a oposição do reino das trevas, e José seria fortemente 
assediado por adversários invisíveis mais reais, para que pecasse se 
descaracterizando como ator principal daquele plano. Uma pitada 
de cansaço, outra de impaciência com o tempo longo para que ele se 
tornasse real, sempre visitam aqueles que são executores dos 
sonhos de Deus. 
Há um preço a ser pago para que o sonho se torne realidade, e o 
preço pago por José para que aquele sonho se tornasse real não foi 
pequeno. Vendido pelos irmãos, escravizado, caluniado pela mulher 
do seu senhor, e finalmente preso injustamente. A fidelidade e a 
paciência de José era o alicerce necessário para que o sonho se 
tornasse real. Muitos que alimentaram este sonho desde o princípio 
ainda estão conosco, tem sido pacientes e fiéis a Deus na execução 
deste plano. A estes, a nossa mais estimada gratidão. 
Um aspecto curioso dos sonhos de Deus, é que eles na maioria 
absoluta dos casos não são entregues com os detalhes de um 
minucioso projeto. Ele apenas nos diz à direção que devemos tomar, 
e seguem-se surpresas novas a cada dia. O importante para que 
tudo se realize é apenas iniciarmos. A garantia de tudo ao final será 
concluso, esta nós temos, é só olhar para a vida de Abraão, Moisés 
ou de José. 
Não sabemos ainda as dimensões finais deste sonho chamado 
Batista Gênesis, mas temos sido desafiados por Deus a continuar 
avançando. Quero convidar a você para continuar caminhando 
conosco, e veremos o que Deus fará. Ao Deus da nossa vida, à nossa 
gratidão por estes nove anos de conquistas, por ele ter nos 
escolhido entre tantos para executar este sonho. A estes que tem se 
juntado a nós desde o princípio e aos que se juntaram ao longo da 
caminhada na execução deste sonho, o nosso respeito. Temos 
certeza de que veremos o sonho completo e realizado, com todas as 
alegrias que são pertinentes aqueles que ousam sonhar os sonhos 
de Deus.  

Sonho
Pr. Harry Tenório

FIM!

Culto de Missões
A Fantástica aventura de ofertar

"Cada um contribua conforme seu 
coração lhe diz, não com lamentação ou 
por obrigação, pois Deus ama aquele cujo 
coração está em sua oferta (...) Porque 
Deus, que dá a semente para o lavrador 

plantar e, mais tarde, boa produção para colher e gastar, mais 
e mais dará a vocês semente para plantar e a fará crescer, a fim 
de que vocês possam produzir, da sua colheita, mais e mais 
fruto." 2 Co 9.7,10 (Bíblia Viva).

Em tempos de materialismo e individualismo, em que a 

sociedade tem como maior preocupação a satisfação dos 
desejos individuais, em que pé nos encontramos? Temos sido 
diferentes? Como temos entendido nosso papel na oferta? 
Neste culto de missões, dia 26 de setembro, poderemos 
descobrir como investir de nosso tempo, talentos e tesouros 
para acelerar o cumprimento da Grande Comissão e colher 
resultados maravilhosos no caminhar com Deus.
Teremos, também, a apresentação do destino de nossa viagem 
missionária (Projeto Vida Plena) deste ano. Traga sua oferta e 
participe deste propósito conosco.

Culto de Adolescentes
A adolescência é sem dúvida a fase das nossas vidas em que 

mais estamos diante do espelho. É a fase das descobertas do 
corpo, dos valores, da nossa imagem perante o(a)s amigo(a)s, 
enfim, é a fase mais difícil do ser humano, pois é a  fase 
intermediária entre a fase do cerco de mimos (infância) e a fase 
da responsabilidade adulta. Se compreendermos melhor a 
série dessas transformações, teremos mais paciência e 
erraremos menos durante esse período. No próximo dia 
02/10/10, às 19h30 em nossa igreja, teremos um grande culto 
de adolescentes que tratará deste assunto. Não deixe de vir, 
sua presença é muito especial.

Workshop Praise
O Workshop Praise (Oficina de Louvor) é um programa criado 

pelo Ministério de Louvor da Gênesis, que tem como objetivos 
evangelizar músicos e aprimorar a musicalidade desenvolvida 
nas igrejas. A Banda Instrumental Cristocêntrico, composta por 
músicos de igrejas evangélicas, será a responsável pela 
condução do evento. No workshop serão realizadas oficinas 
instrumentais, prática em conjunto e apresentações que 
prometem bastante interação. Pedimos a todos que estejam 
orando por esse dia, pois estarão presentes vários músicos que 
necessitam conhecer Jesus, nosso alvo maior!

Local: Ig. Batista Gênesis  - 30.out - 9h às 17h
Entrada: R$10,00 / Informações: Marquinhos ou Dinez

(8841.8161 / 8825.5807) – 
INSCRIÇÕES ABERTAS - VAGAS LIMITADAS!

WWW.ibgenesis.com.br

Culto de Missões : 26.Set às 18h : na Gênesis

Culto de Adolescentes

dia 02.Out às 19h30

Tema:  Auto-imagem:
Como eu me vejo?

Culto de Jovens
Sábado às 19h30 teremos 

mais um culto de jovens. Será 
uma noite de muita adoração, 
diversão, e alegria. Não fique 
de fora. Venha junto com seus 
familiares e amigos.

Aniversariantes 
da Semana

19.Set: Jair Seara
22.Set: Pr. Jessé
23.Set: Lucielma farias
23.Set: Dilson Braga
25.Set: Aline Lino

Papo Jovem
Na sala Papo Jovem da EBD 

os alunos estão participando 
do curso “Uma vida com 
propósitos”. Estamos vivendo 
momentos de aprendizagem e 
cresc imento esp i r i tua l .  
Convidamos todos os jovens a 
estarem conosco.

Grande Vigília
Próxima sexta teremos mais 

uma grande vigília. Uma noite 
repleta de oração e adoração 
ao Senhor. Você e sua família 
não podem ficar de fora.

 Aguardamos vocês!

Gênesis Kids
Vem aí o acampadentro  do 

Gênesis Kids. Dias 15 e 16 de 
outubro em nossa igreja. Este 
evento será em comemoração 
ao dia das crianças. Não deixe 
seu filho de fora. Faça já a 
inscrição (vagas limitadas). 
Informações com Izabelli. dia 24.Set

das 18 às 23h45

todos os

domingos

às 9h


	Página 1
	Página 2

