
Pai Nosso
Pr. Guilherme Guia

“Portanto, vós orareis assim:” (Mateus 6.9a)

Pai Nosso,

Se os meus valores são representados pelos bens da terra, será inútil 
dizer: Que estais no céu.
Se penso apenas em ser cristão por medo, superstição e comodismo, será 
inútil dizer: Santificado seja o Teu nome.
Se acho tão sedutora a vida aqui, cheia de supérfluos e futilidades, será 
inútil dizer: Venha o Teu Reino.
Se no fundo o que eu quero mesmo é que todos os meus desejos se 
realizem, será inútil dizer: Seja feita a Tua vontade assim na Terra 
como no Céu.
Se prefiro acumular riquezas, desprezando meus irmãos que passam 
necessidade, será inútil dizer: O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
Se não me importo em ferir, injustiçar, oprimir e magoar aos que 
atravessam o meu caminho, será inútil dizer: E perdoa-nos as nossas 
dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
Se escolho sempre o caminho mais fácil, que nem sempre é o caminho do 
Cristo, será inútil dizer: E não nos deixeis cair em tentação.
Se por minha vontade procuro os prazeres materiais e tudo o que é 
proibido me seduz, será inútil dizer: Livrai-nos do mal.
Se na prática vivo como se eu mesmo seja o rei da minha vida, será inútil 
dizer: porque Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre.
Se sabendo que eu sou assim, contínuo me omitindo e nada faço para me 
modificar, será inútil dizer: AMÉM.

Que Jesus nos ajude a construirmos a Igreja pura, fazendo-nos cristãos 
ousados no Espírito, dispostos a dar sua própria vida se for necessário 
para a formação de uma Igreja Santa. Para que o mundo olhe para ela e 
fique constrangido diante de tanta santidade, e admita dizendo: “Ela 
verdadeiramente é de Jesus e eu quero fazer parte dela... 
SENHOR, eu Te aceito!” Vamos nos esforçar para atingirmos esse 
objetivo. Somos a luz do mundo, portanto temos que brilhar!
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Culto de Missões
Será no dia 16/08/09 o próximo 

culto de missões da IBI Gênesis. 
Você é convidado para participar! 

“Ide por todo mundo e pregai o 
evangelho a toda criatura”.

Culto de Jovens e 
Adolescentes

Dia:
 01/08/2009 às 19hs

Local: 
Igreja Batista Gênesis

Aniversariantes da 
Semana

27.Jul: Thaysa Silva
28.Jul: Nadilson Júnior
01.Ago: Emanuelle Machado

8º Aniversário IBI Gênesis
Nos dias 05 e 06 de setembro/2009 iremos celebrar o 8º aniversário da 

Igreja Batista Gênesis. Serão dois dias de muita adoração e gratidão ao 
Senhor por tudo aquilo que nos tem concedido. Convidamos você e sua 
família para compartilhar conosco deste momento tão especial para nossa 
congregação. Na ocasião teremos como preletor oficial o cantor e pastor 
Emerson Pinheiro (esposo da cantora e pastora Fernanda Brum). Não fique 
de fora, convide seus amigos!

Confraternização Ministério Diaconal
Todo o Ministério Diaconal está convidado para um grande momento de 

confraternização que teremos na casa de praia do nosso irmão Juarez (pai 
da Mirlane). Nesse dia aproveitaremos para tratarmos de assuntos 
pertinentes ao serviço diaconal e planejarmos o próximo semestre, sendo 
assim contamos com a presença de todos. Os Responsáveis pela 
organização da confraternização são os irmãos Antônio e Eleni, portanto 
todos deverão confirmar a presença com eles. A confraternização 
acontecerá no dia 01/08/2009 (Sábado) a partir das 09:00hs.

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

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

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

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

8º Aniversário IBI Gênesis
dias 05 e 06 de setembro

Preletor:

Pr. Emerson Pinheiro

Tragam seus filhos!

Tarde com o Senhor
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Culto de Cura e Libertação

todas as quartas-feiras

das 15 às 17hs na GênesisAté 
    

odos t ouçam!que

p A r a B é n S



Núcleo de 
Integração

Um dos principais objetivos do 

núcleo de integração é facilitar o 
acompanhamento de cada 
discípulo de Jesus Cristo no 
processo de integração à vida da 
Igreja e comprometimento com a 
membresia, até sua participação 
em um grupo pequeno, levando-o 
a alcançar plena maturidade 
espiritual. 

Grande Vigília

Ministério de Intercessão
Oração: É um estilo de vida e de comunicação com Deus.

1 – A oração é uma comunicação entre o nosso espírito recriado e o Espírito 
de Deus. É a expressão que resulta de um relacionamento íntimo com o 
Senhor residente em nossos corações, pelo seu Espírito.
2 – Oração é o primeiro passo para o conhecimento de Deus (Rm 10:13). O 
homem vai a Jesus pela Oração e todo o seu andar com Ele é firmado na 
oração.
3 – A oração é o caminho para o homem entender o plano de Deus para a 
sua vida.
4 – A oração é a verdadeira respiração espiritual.
5 – Em suma, é um estilo de vida em íntima ligação com Deus.

"Orai uns pelos outros" - (Tg. 5:16)

Coral Infantil Gênesis Kids
"Eu e a minha casa serviremos aos Senhor" (Js 24:15)

O Gênesis Kids informa que o coral infantil está em plena atividade. 

Pedimos que os pais estimulem e tragam suas crianças para participarem 
do mesmo. Os ensaios ocorrem todas as quintas às 20hs. Contamos 
também com as orações e o apoio da Igreja! Se você conhece uma criança 
que ame louvar a Deus através do canto coral, entre em contado com 
Rosângela ou Izabelli. Que Deus abençoe o Coral para que ele possa ser 
abençoador também.

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 
secretaria (3342-
2881)  e agende 

uma visita do 
Núcleo de Visitação.

Tema da Vigília: 
“Não importa as circunstância, 

queremos SUA presença”

Horário da Reunião: 
das 18:00 às 20:00 horas 

(Culto de Oração);
das 20:00 às 23:45 horas (Vigília)

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

Data:
07/08/2009
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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 - Futebol Masculino
19:30 - Ensaio Ministério de Adolescentes

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
14:00 - Futebol Masculino
14:00 - Ensaio Ministério de Teatro
15:00 - Ensaio Ministério de Dança
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.Treinamento Evangelístico;

8.Implantação de Grupos Pequenos;

9.Ministério de Teatro

10.Ministério de Jovens e Adolescentes.

Agenda Gênesis

01/Ago : Confraternização Min. Diaconal

01/Ago : Culto de Jovens e Adolescentes

07/Ago : Grande Vigília

08/Ago : Atividade Evangelística

09/Ago : Consagração de Santa Ceia

09/Ago : Santa Ceia do Senhor

16/Ago : Culto de Missões

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

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

Escala semanal Ministério Diaconal

“Servindo com excelência a Noiva de Cristo”

QUI DOM (M) DOM (N)

30/7/09 2/8/09 2/8/09

Dirigente ISAAC - DILSON

Água GETÚLIO - OSMARI

Ofertório ROSÂNGELA ROSÁRIA BRÁZ

Recepção-1 LUIZ / JESSÉ - JORGE / ELZA

Kids - - BONIFÁCIO

Estacionamento - - ADRIANO / DILSON

Visitantes - - ISAAC / KATIANE

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Equipe: Diac. LUCIENE (Contato: 9902-9924)


