
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

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 Teatro;

7.III ECC (Encontro de Casais com Cristo);

8.Implantação de Grupos Pequenos;

9.Gestão de Ministérios;

10.Ministério Infantil Gênesis Kids.

Agenda Gênesis

20/Abr : Culto de Entrega do 3º ECC

23 à 25/Abr : 3º ECC - Batista Gênesis

27/Abr : Culto de Revisão do 3º ECC

30/Abr : Grande Vigília

09/Mai : Consagração de Santa Ceia

09/Mai : Santa Ceia do Senhor

15/Mai : Reunião Líderes de Ministério

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

Versículo 
Bíblico da 
Semana

"Respondeu-lhe 
Simão Pedro: 
Senhor, para 

quem iremos? Tu 
tens as palavras 
da vida eterna." 

João 6:68

 

Pedro sabia que 
Jesus era o único 
caminho e que 

Ele tinha o poder 
para salvar as 

nossas vidas. Por 
isso ele escolheu 
ficar com Jesus e 
ser submisso a 
Ele. É preciso 

que, tenhamos 
essa mesma 

consciência de 
que não existe 

em nenhum outro 
lugar nome no 
qual possamos 
ser salvos. Sua 

palavra tem 
autoridade, é 

verdadeira e nos 
conduz a vida 

eterna.

Meditação

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes
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informativo semanal

1º Encontro de Louvor e Edificação 
das Igrejas Batistas 

Independentes

Se você ainda não adquiriu o seu ingresso para participar do 

1º Encontro de louvor e edificação da CIBISA, não perca 
mais tempo, compre já o seu, pois as vagas são limitadas. O 
valor do ingresso é de apenas R$ 10,00 (dez reais) por 
pessoa. O evento ocorrerá nos dias 1 (manhã e noite) e 2 
(manhã) de maio, no centro de convenções de Maceió. Será 
um momento histórico para nossa convenção e você não 
pode perder. Os ingressos estão sendo vendidos por nossos 
diáconos. Após o culto procure-os no final do templo. 

Adoração,

e Palavra. 

Testemunhos,

Oração,

dias 1 e 2 de Maio

QUI DOM (M) DOM (N)

22/4/10 25/4/10 25/4/10

Dirigente LUCIENE - OSMARI

Água ELENÍ - ROSE (LOUVOR)

Ofertório ULISSES BRÁZ ANTONIEL

Recepção-1 ALUÍSIO / MARIA JOSÉ - LILICO / FABIANA

Recepção-2 - - JARBAS / LUCIANA

Kids - - CARLOS (BARACK)

Estacionamento - - ISMAR / WILDSON

Visitantes - - LUÍZ / JESSÉ

DIAS

Coordenador da semana: ROSARIA (9949-0299)

SERVIÇO



(Marcos 13.8) -  “Porque se levantará nação contra nação, 
e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos 
lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os 
princípios das dores”.

Estamos todos assustados com notícias de terremotos por 
todos os lugares. Hoje mesmo recebi um e-mail de um pastor 
Batista do Chile que me afirmou que agora os jornais do 
mundo não estão noticiando, mas só esta semana já houve 
dois terremotos de 6 graus na escala Richter. E os 
desabamentos de morros no rio? Centenas de mortos em 
inundações não previstas pelo serviço de meteorologia. 

O mundo não enlouqueceu, o que estamos presenciando são 
os sinais de que o arrebatamento da igreja e o início do 
império do Anticristo estão muito próximos. Não deveríamos 
está espantados com tantos sinais, não nós, pelo menos. Já 
havíamos sido avisados há mais de dois mil anos por Jesus 
acerca das coisas que estão acontecendo e de outras que 
estão por vir. 

Este mundo será visitado por dias angustiantes, pessoas 
assustadas ficarão sem saber o que fazer. Está previsto que 
haverá dias que (Marcos 13.24) -  “...o sol se escurecerá, e 
a lua não dará a sua luz”. Imaginem viver em um mundo sem 
que a fotossíntese seja produzida pelos raios solares? A 
mudança abruta dos animais com hábitos diurnos em um 
mundo escuro, o desespero das empresas de eletricidade 
tendo que fornecer energia elétrica em níveis altos, consumo 
24 horas por dia e o aumento absurdo da criminalidade. Uma 
loucura!

Uma coisa é necessária que seja dita, as coisas ainda não 
pioraram aqui porque a igreja de Cristo ainda está na terra. 
No dia em que ela for tirada este mundo vai apodrecer. E o 
interessante é que as pessoas estão percebendo isto, já vejo 
sinais do último avivamento acontecendo. Esta semana, 
enquanto os noticiários transmitiam a tragédia do Rio de 
Janeiro, o avião do presidente Polonês caía 
inexplicavelmente, o telefone móvel da igreja tocou e quando 
atendi era uma mulher desesperada no telefone. Ela pedia, 
“eu quero falar com o pastor, eu preciso ser ouvida por um 
homem de Deus”. Depois de acalmá-la ouvindo suas 
confissões, ela pediu: “pastor ore por mim. Eu quero aceitar 
Jesus para ir morar no céu”.

Os avisos de cima, de baixo, do lado; estão produzindo um 
avivamento espiritual nos que estão distante de Deus, mas 
também está produzindo nos desviados, falta agora produzir 
em nós que  estamos na sua presença, e oro para que isto 
aconteça depressa.

O que está acontecendo com o mundo?
Pr. Harry Tenório

FIM!

Reforço 
Escolar

A  T h a y s e  

(Ministério de 
Dança) está 

ensinando reforço escolar 
para alunos do 1º ao 7º ano 
(Ens ino  Fundamenta l ) .  
Interessados devem procurar 
a mesma pessoalmente ou 
através do telefone (82) 
3324-6467.

Letra de Louvor

Tu és bom

Senhor Tu és bom 
Tua misericórdia é pra sempre

Todos os povos Te exaltarão
De geração em geração

Te adorarei
Aleluia, Aleluia
Te adorarei
Por tudo o que és
Deus é bom

Grande Vigília
Convidamos você e sua família para participarem de mais uma 

grande vigília que a IBI Gênesis realizará no próximo dia 
30/04/10 das 18 às 23:45h. Será uma noite repleta de 
oração, adoração, testemunhos e palavra.

Tarde com o Senhor

“... por que eu sou o Senhor, que te sara.” - (Ex 26.15b)

Venha participar conosco dos cultos que estão ocorrendo 

todas as quartas na IBI Gênesis. São momentos maravilhosos 
na presença do Senhor. Venha e traga amigos.

Ministério de 
Adolescentes

ATENÇÃO AOS PAIS: A sua 

prática de fé é uma das maiores 
influências no desenvolvimento da 

fé de seu filho, mas sabemos que compartilhar a fé com os 
filhos, nem sempre, é tão fácil quanto parece, principalmente 
quando eles crescem e vão sendo atraídos pelo mundo. Assim 
como você se preocupa com a edução escolar de seu filho e se 
esforça para isso, preocupe-se, auxilie e incentive também o 
seu filho a participar deste ministério a fim de que ele cresca em 
intimidade com Deus e em  serviço. Para maiores informações 
sobre as atividades do Geração Ativa nos procure (Jaqueline e 
Carolina). 

Culto de Cura e Libertação

todas as quartas-feiras

das 15 às 17hs na Gênesis

Apresentação de 
Crianças

L e m b r a m o s  a  

t o d o s  q u e  a  
apresentação de 
c r i a n ç a s ,  e m  
nossos cultos, deve 
ser previamente 
informada a nossa 
secretaria e/ou a 
nossa diaconia. 
Isto é para que a 
liturgia do culto não seja 
afetada de última hora. Desde 
j á  a g r a d e c e m o s  a  
compreensão dos amados 
irmãos. 

Cantina
Não vá para casa sem antes 

provar das delícias que estão 
sendo vendidas em nossa 
cantina. Salgados, tortas, 
doces e muito mais. Todos os 
recursos serão destinados 
para a realização do 3º ECC.

 Não deixe de experimentar!

Aniversariantes 
da Semana

18.Abr: Marcus Vinicius
18.Abr: André Luiz
19.Abr: Claudyana Gomes
20.Abr: José Carlos
22.Abr: Marcus Willams
22.Abr: Gabriella Machado

3º Encontro de 
Casais com Cristo

Orem por este evento


