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

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

Segunda
19:00 - Ginástica Feminina
20:00 - Futebol Masculino-Membros

Terça
18:00 - Intercessão
19:00 - Futebol Masculino
19:30 - Ensaio Min.de Adolescentes

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

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.III ECC (Encontro de Casais com Cristo);

8.Implantação de Grupos Pequenos;

9.Gestão de Ministérios;

10.Ministério Infantil Gênesis Kids.

Agenda Gênesis

11/Abr : Consagração de Santa Ceia

11/Abr : Feijoada da Comunhão

11/Abr : Santa Ceia do Senhor 

06/Abr : Reunião de Equipes do 3º ECC

13/Abr : Reunião de Equipes do 3º ECC

18/Abr : Café com Líderes

20/Abr : Culto de Entrega do 3º ECC

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

 
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
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Versículo 
Bíblico da 
Semana

"

 

Salmos 30:5

 

Deus é Deus de 
toda consolação 

(2 Cor 1). Mesmo 
quando lida de 

maneira dura para 
com nosso pecado 
e rebelião, Ele o 
faz para o nosso 

bem. Dura apenas 
um pouco, e se 
transforma em 
alegria. Se você 
está enfrentando 
as conseqüências 
cruéis do pecado, 

por favor, não 
desista. A manhã 
virá junto com a 
graça de Deus. 

Realmente vale 
à pena esperar. 

Porque a sua ira 
dura só um 

momento; no seu 
favor está a vida. 

O choro pode 
durar uma noite, 

mas a alegria vem 
pela manhã."

Meditação

2010 – Estruturação de GRUPOS PEQUENOS

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes

2010
JUNTOS,

O
construiremos

2010
Maceió, 21 de março de 2010 - Nº137

www.ibgenesis.com.br
Contate a IBIG: (82) 3342.2881
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IGREJA BATISTA GÊNESIS

SoNho.

Próximo sábado - às 15h 

Informações pág. 3

QUI DOM (M) DOM (N)

25/3/10 28/3/10 28/3/10

Dirigente KATIANE - MARQUINHOS

Ministro Louvor EVERTON IZAURA MARQUINHOS / IZAURA

Água CIDA - ELIANE

Ofertório LUCIENE DILSON BRÁZ

Recepção-1 ALUÍSIO / MARIA JOSÉ - BONIFÁCIO / EDILENE

Recepção-2 - - ELZA / KATIANE

Kids - - ADRIANO

Estacionamento - - ARLEY / ANTÔNIO

Visitantes - - LUÍZ / JESSÉ

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da semana: ISAAC (9311-1166) Culto Temático

28.Mar

às

18h

Tarde do Sorvete - Gênesis Kids

Testemunho de um Levita

O culto do domingo passado foi uma 

benção e eu fico feliz em poder 
conhecer a cada dia este grupo. Nunca 
poderei esquecer das bases que 
norteiam a vida dos levitas, como: 
m o r t e ,  p e r d ã o ,  s a n t i d a d e ,  
compromisso e amor pelas vidas. As 
vezes falava com minha esposa: “Sinto que meu coração 
está mudando, mais vejo que este efeito está acontecendo 
na vida de todos na igreja.” Muitas pessoas foram tocadas 
pela palavra de perdão do Pr. Harry, eu preciso ser renovado 
a cada momento e peço a Deus que Ele continue a obra. 
Tenho certeza que a nossa igreja também será conhecida 
pelo espírito de amor genuíno que será transbordante. Deus 
tem me enchido de tamanho carinho e amor por todos, não é 
o fato de estar fazendo parte do Ministério de Louvor agora, 
mas parafraseando como eu antes conhecia vocês em parte 
e agora estou conhecendo face a face. Conhecendo as 
habilidades, as fraquezas, e um pouco de coisas a cada dia. 
Espero ser um irmão que possa estar sempre lado a lado 
com vocês em todo tempo. Um forte abraço. Pimentel.



(Apocalipse 2.4) -  “Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu 
primeiro amor”.

Depois de uma série de menções honrosas a igreja de Éfeso, Jesus 
faz uma dura , objetiva e desconcertante crítica a esta igreja. Ao 
que transparece no texto, todo esforço da liderança desta igreja 
produziu uma comunidade ativa, paciente e zelosa. Nada disto 
porém foi suficiente para receber do Senhor uma aprovação.

Todo início é empolgante. Envolvidos no primeiro amor fazemos 
tudo com muita paixão, zelo e fidelidade. Com o passar dos dias, o 
novo perde o efeito de novidade e a rotina passa a ser o maior 
adversário do amor e da paixão vigorosa. 

O homem é um ser com uma tendência a acomodação latente, e 
isto precisa ser combatido com vigilância e disciplina. No início das 
atividades em um emprego novo, no início de um curso na 
faculdade, nos primeiros dias da nossa caminhada com Cristo ou 
no princípio de um namoro o nosso desempenho é digno de um 
campeão olímpico. Aos poucos a energia dos primeiros dias vai 
perdendo espaço e a força letárgica da acomodação vai ganhando 
forma no nosso comportamento até que ficamos completamente 
ineficientes e frios.

Uma jovem senhora reclama que seu marido agora se comporta 
de forma muito diferente do período em que namoravam, um 
patrão já tem desejos de substituir um funcionário antigo e 
acomodado por um novo empolgado, o professor do último ano na 
faculdade luta para prender a atenção dos seus alunos que só 
pensam em terminar o curso para começar suas atividades no 
mercado de trabalho, Deus não suporta mais aquela forma fria e 
relaxada daquele cristão que perdeu o primeiro amor e agora 
convive complascentemente com o mundanismo e o pecado. 
Sintomas da perda do primeiro amor.

O desafio posto está, a ordem é permanecer com a chama da 
paixão acesa em elevada altura. Davi começou a lutar contra a 
perda do primeiro amor com a oração desesperada do Salmo 
51.12 -  “Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me 
com um espírito voluntário”. Havia notado que já não se 
sustentava em pé com felicidade na sua caminhada espiritual, o 
campeão de Deus já apresentava os primeiros sintomas de 
fraqueza espiritual, por isto clama desesperadamente por um 
socorro para depois de ter lutado tanto não ser reprovado.

A esta igreja que havia perdido o primeiro amor, Deus dá a receita 
do caminho de volta: Apocalipse 2.5 – “Lembra-te, pois, de onde 
caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras; quando não, 
brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te 
arrependeres”. O texto termina com uma sentença de 
advertência, sua volta está próxima, se não houver uma mudança 
urgente de comportamento, um arrependimento genuíno que 
inclusive envolve a confissão e o abandono do pecado, o que 
perdeu o primeiro amor será reprovado.

A volta do primeiro amor
Pr. Harry Tenório
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Tarde do Sorvete
No próximo Sábado (27/03/10), 

às 15h, o Gênesis Kids realizará a 
tarde do sorvete. Todas as 
crianças estão convidadas para 
participar. Será um evento 
repleto de diversão, louvor, 
sorvete e muitas surpresas. O 
valor cobrado é de apenas R$ 
3,00 (três) reais por criança. 
Não deixe seu filho de fora. 
Maiores informações com Izabelli 
e/ou Jameson.

Teatro - Evangelismo e adoração através da arte.

FIM!

43

Aniversariantes 
da Semana

22.Mar: Jameson Vicente
24.Mar: Márcia Araújo
24.Mar: Janyne Vitória
25.Mar: Gabriella Keren
27.Mar: Wilson Dantas
27.Mar: Cláudia Monteiro

Aprenda Inglês 
com Americano

Você tem interesse em 

aprender ou aperfeiçoar o 
seu inglês? Procure o casal 
James e Ticiane O´Neal, 
irmãos nosso na fé, recém 
chegados dos EUA. Eles estão 
dando aula particular.

Contato:

8701-4004 / 3034-3130

ticialves@hotmail.com

Culto de Páscoa
No Domingo de Páscoa 

(04.abr) venha celebrar 
conosco a Paixão que nos 
garantiu a vitória sobre o 
pecado ao triunfar na cruz. 
Será um culto temático e 
dinâmico com a apresentação 
do teatro, dança, coral e 
muito mais. Não fique de fora. 
Venha com sua família!

Espaço Louvor
Culto Temático

No próximo domingo (28.mar) 

teremos um culto temático que está 
sendo organizado pelo Min. de 
Louvor. Contaremos com a 
presença do Pr. Jessé e toda a sua 
igreja (Comunidade Moriah). 
Essa será a primeira vez que 
receberemos um pastor com toda a 

sua igreja, isso é tremendo! Uma nova geração está nascendo 
em nossa nação: a Geração de Samuel. Leia o livro de 1 Samuel 
durante toda essa semana (5 capítulos por dia) e você será 
profundamente ministrado por nosso Pai. Convide amigos e 
familiares que se encontram distantes do Pai, frios ou que 
nunca tomaram uma decisão por Jesus. 
Obs.: antes do culto estaremos iniciando um período de louvor 
e adoração a partir das 17h30. Cheguem cedo e se derramem 
na presença de Deus conosco!

Geração se Samuel – 28.Mar às 18h – na Gênesis

Atenção Levitas
No próximo sábado NÃO 

TEREMOS ENSAIO, pois 
estaremos participando do 
Congresso de Louvor e 
Adoração. Será tremendo!

1º Congresso Estadual 
de Adoração

Na próxima sexta (26) e 

s á b a d o  ( 2 7 )  e s t a r á  
acontecendo o 1º Congresso 
Estadual de Adoração. O 
evento contará com as 
participações da Nivia Soares 
e  Ma r i a na  Va l a dão  e  
acontecerá no clube da OAB 
(Jacarecica), Rodovia AL-101, 
Norte, S/N.  O Ministério de 
Louvor está organizando uma 
grande  ca ravana  para  
participar. Juntem-se a nós!

Ingressos:

R$12,00 + 1kl de alimento 
(não perecível)

Maiores informações:

Pr. Alexandre (8802.3557) / 
Wilton Petrus (9314.7331).

www.congressoadoracao-al.com.br

Tarde do Sorvete : na Gênesis

11.Abr - 12h
Gênesis - R$5,00

11.Abr - 12h
Gênesis - R$5,00

Culto de Páscoa

dia 04.Abr : às 18h

http://www.congressoadoracao-al.com.br

