
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 do Grupo Livre

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.Acampamento da Família 2011;

7.4º Encontro de Casais com Cristo;

8.Implantação de Grupos Pequenos;

9.Gestão de Ministérios;

10.Ministério de Teatro.

Filiada a

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

Maceió, 07 de novembro de 2010 - Nº168

Ano IV

informativo semanal

Versículo 
Bíblico da 
Semana

"Clama a mim, e 
responder-te-ei, 
e anunciar-te-ei 
coisas grandes e 
firmes que não 

sabes." 
Jeremias 33:3

Deus quer que 
nós O 

busquemos e 
clamemos por 
Ele. O Senhor 
anseia chegar 
mais perto de 
nós para que 

possamos 
conhecê-lo. 
Mais do que 

isso, nosso Pai 
nos revelará 
coisas que 

seriam 
impossíveis 

nós sabermos 
sem a graça 

dele.

Meditação

Agenda Gênesis

09/Nov : Reunião de Equipes 4º ECC

14/Nov : Consagração de Santa Ceia

14/Nov : Santa Ceia do Senhor

16/Nov : Culto de Entrega 4º ECC

19 à 21/Nov : Realização do 4º ECC

23/Nov : Culto de Revisão 4º ECC

26 e 27/Nov : Confraternização Diaconia

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

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

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes

Acampamento da

Informações pág. 04

Confraternização 
Ministério Diaconal
Convidamos todos os diáconos e 

obreiros para participarem da 
confraternização de nosso 
ministério que ocorrerá nos dias 
26 e 27 de novembro na 
Associação dos funcionários dos CORREIOS em Marechal 
Deodoro - AL. O Custo do Apartamento para pernoite na 
sexta-feira é R$5,00 (cinco reais) por pessoa, capacidade de 
10 pessoas cada Chalé com quantidade de 06 (seis) 
Apartamentos. Barraca de camping também paga R$5,00 
(cinco reais). O valor do pernoite não inclui café da manhã 
no sábado e o almoço é R$ 7,00 (sete reais) exceto crianças 
até 13anos. As vagas são limitadas e por isso pedimos que 
os interessados façam suas reservas e as confirmem, 
através do pagamento, até o dia 21/11.

NÃO FIQUE DE FORA, SUA PRESENÇA É INDISPENSAVEL!

Consagração de

QUI DOM (M) DOM (N)

11/11/10 14/11/10 14/11/10

Dirigente DC. MARCELO PR. JESSÉ

Água MARIA JOSÉ LISIANE

Ofertório ANTÔNIO LUCIENE BONIFÁCIO

Recepção-1 LUIZ / GESSÉ ANDRÉ / ANGÉLICA

Recepção-2 - - ERIVALDO / ROSE

Kids - - MÁRCIO

Estacionamento - - MARCUS / LÉO(JÚ)

Visitantes - - JARBAS / MARCIELLE

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da semana: ANTÔNIO (8883-7661)

Santa Ceia
14.Nov
das 8

às 8h50

Aguardamos Você!

Família 2011

Tema: Ebenézer (O Senhor tem nos ajudado)



(Jó 8.9) – “Porque nós somos de ontem, e nada sabemos; 
porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra”.
Um jovem cansado de sua vida de pecados e de prazeres que 
não o levaram a canto nenhum me procurou esta semana, e no 
auge da sua tarde de confissões, me falou: “para mim não há 
mais solução. Já experimentei praticamente de tudo, e quando 
mais experimento, quanto mais descubro coisas novas, mais 
me sinto infeliz e vazio”.
É quase sempre assim, os homens experimentam tudo, e deixa 
para experimentar Deus por último, o que é uma pena porque 
poderiam encontrar o caminho da felicidade antes que muito 
tempo fosse perdido e muitos prejuízos fossem contabilizados.
Olhando para aquele jovem com um olhar compreensivo, me 
pareceu estar diante de um espelho no auge da minha 
juventude. Também fui visitado por espíritos do mal na minha 
juventude. Eles queriam convencer-me de que a vida era uma 
chatice, e que por mais que me esforçasse não daria a ela um 
destino feliz. Na hora lembrei de Bildade, o suíta, que em sua 
sábia reflexão registrou que nós não sabemos de nada, somos 
de ontem, temos muito a aprender com Deus que é eterno.
A sugestão que dei a ele é a que tenho tomado na minha vida. 
Ela serve para quem já experimentou de tudo na vida e não 
conseguiu ser feliz, satisfeito ou realizado. Ainda falta 
experimentar Deus. “Como eu posso experimentar Deus, 
me indagou curioso o jovem?” 
Deus a gente experimenta por sua palavra, sugeri. A bíblia é um 
manual de vida equilibrada, e neste tempo onde todos buscam 
uma vida de qualidade, nada melhor que ler a bíblia para 
aprender os conselhos de Deus para levarmos uma vida plena, 
repleta de alegrias e satisfação. Interpretando bem o que 
acontece com os que resolvem experimentar Deus através da 
sua palavra, o salmista declarou: (Salmos 119.105) - 
“Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o 
meu caminho”. Quando experimentamos Deus por sua 
palavra, nossos caminhos ficam mais claros, fica muito fácil de 
acertarmos os passos, de endireitarmos a direção. Podemos 
experimentar Deus também através da oração. É uma deliciosa 
experiência esta de conversar com Deus. Ele, novamente o 
salmista, divide conosco a sua experiência de experimentar 
Deus em oração: (Salmos 116.1) - “AMO ao SENHOR, 
porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica”. O amor 
do homem que experimenta Deus através da oração se 
sustenta na experiência de que Deus nos ouve e atende.
O moço refletindo, fechou os olhos como quem estivesse 
falando com Deus em silêncio e disse: “É fato! Deus eu 
realmente ainda não experimentei. Existem outras 
maneiras de experimentá-lo?” Sim, existem muitas 
maneiras de experimentá-lo, mas sugiro que comece através 
destas duas, depois você mesmo descobrirá outras. O jovem 
me abraçou e disse: “está certo, vou experimentá-lo então 
agora. Quem sabe não me encontro”. Sorrindo e olhando 
para trás na direção que me encontrava, acenou e partiu. Partiu 
para doce experiência de finalmente conhecer o melhor.

Já experimentei de tudo
Pr. Harry Tenório

FIM!

Consagração de Santa Ceia
"Rogo-vos pois irmãos, pelas misericórdias de Deus que 
apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e 
agradável a Deus" - (Romanos 12:1).

Após termos nascido de novo, existe ainda muita coisa para 

Deus operar em nossa vida, e existe também muita coisa que 
nós podemos fazer para Deus. Mas para isso é preciso uma total 
entrega da nossa vida. Precisamos permitir que Ele faça o Seu 
trabalho em nós, precisamos permitir que nos use e nos guie no 
decorrer da estrada que se estende à nossa frente. Tudo isso 
requer consagração da nossa vida. Isto inclui a nossa 
permissão para que Ele trabalhe em nós, para que nos use e nos 
dirija em nossos caminhos. Convidamos você e sua família para 
dedicarmos juntos o Domingo de Santa Ceia ao Senhor. Não 
deixem de vir!

Acampamento da Família 2011
A partir do próximo domingo (14.nov) estarão abertas as 

inscrições do Acampamento da Família. Planeje-se e não fique 
de fora, pois esse ano promete ser ainda melhor. O local do 
acampamento será na Chácara Stª Terezinha (por trás do 
Cond. Aldebaram). GARANTA SUA VAGA!

Luau Indoor
O Ministério de Jovens Geração 

Atitude está organizado o 2º Luau 
Indoor da Batista Gênesis. Este 
promete ser melhor que o anterior, 
pois está repleto de surpresas. 
F i q u e m  a t e n t o s .  M a i o r e s  
in fo rmações  nos  próx imos  
informativos.

Santa Ceia do 
Senhor

No  p róx imo  Domingo  

(14/11/10), às 18h em nosso 
templo, teremos a celebração 
do culto de Santa Ceia e você 
é nosso convidado especial. 
Será uma noite de muita 
adoração e comunhão. Traga 
seus familiares e amigos. 

"Porque todas as vezes que 
comerdes deste pão e 
beberdes do cálice estareis 
anunciando a morte do 

Senhor, até que ele venha” - 1 
Co 11.26.

Tarde com o Senhor

Aniversariantes 
da Semana

07.Nov: Izabelli Santana
12.Nov: Miriam Carvalho
13.Nov: Samantha Souza
13.Nov: Gudbergson Farias

Consagração
14.Nov das 8 às 8h50

na Gênesis
Dirigente: Dcª Izabelli

Acampamento da

5 à 8 - Mar/2011

Família

Preparem-se!

Aguardem!

Luau
Indoor

Luau
Indoor

Escola Bíblica 
Dominical - EBD

às
9h

todos os Domingos

na

Gênesis

Você no 
Informativo

Você deseja participar da 

c o n s t r u ç ã o  d e  n o s s o  
informativo? Então mande 
testemunhos, matérias e 
sugestões para que possamos 
melhorá-lo ainda mais. Mande 
suas notícias para os e-mails:

Culto de Cura e Libertação

todas as quartas-feiras

das 15 às 17hs na Gênesis

secretaria@ibgenesis.com.br

faleconosco@ibgenesis.com.br
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