
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.Aniversário da Igreja;

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, 05 de setembro de 2010 - Nº159

Ano IV

informativo semanal

Hélio Chaveiro
Chaveiro especializado em 

chaves automotivas e 
residenciais, instalação e 
abertura de fechaduras e 
af iação de al icates e 
tesouras.

Francilete 
Representações
P l a n o s  d e  s a ú d e ,  

o d o n t o l ó g i c o s  e  d e  
a s s i s t ên c i a  f une rá r i a  
(jazigos - Campo Santo).

Contato:
9610-5848 / 9156-8116

Cuidando do bem estar de 
sua família!

Aluguel de Trajes a Rigor.

(82) 3321-3179
Contato: Renata e Elení

Rua Bomfim, 45 – 
Jacintinho – Maceió-Al.

Versículo 
Bíblico da 
Semana

"Dizendo: Onde 
está aquele que é 
nascido rei dos 
judeus? porque 

vimos a sua 
estrela no oriente, 
e viemos a adorá-
lo." - Mateus 2:2.

A cena dos magos 
do oriente 

partindo em 
busca do Rei dos 
Judeus é uma das 

mais precisas 
descrições sobre a 
adoração cristã. 

Eles queriam 
saber onde Jesus 

estava, e não 
onde Jesus 

esteve. Adoração 
é experiência 
diária de vida, 

nunca pode ficar 
no passado. O 

Espírito Santo lhe 
diz: “É tempo de 

encontrar a Jesus. 
Nunca é tarde 

para recomeçar”.

Meditação

Agenda Gênesis

11/Set : Casamento

12/Set : Consagração de Santa Ceia

12/Set : Santa Ceia do Senhor

18 e 19/Set : 9º Aniversário Batista Gênesis

24/Set : Grande Vigília

25/Set : Culto de Jovens

26/Set : Culto de Missões

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

QUI DOM (M) DOM (N)

9/9/10 12/9/10 12/9/10

Dirigente ROSÂNGELA - PR. GUILHERME

Água IZAURA - ROSE

Ofertório ANTÔNIO JAMESON ELZA

Recepção-1 GILVAN / NALDA - ROSÁRIA / LUCIENE

Recepção-2 - - BRAZ / NIREIDE

Kids - - ERIVALDO

Estacionamento - - ARLEY / ISAAC

Visitantes - - LÉO / JULIANA

DIAS

Coordenador da semana: MARCELO (9933-7962)

SERVIÇO

18/SET

Participe! Sua presença será um

grande presente para nós.

Contato:
9108-2876
8819-5441

Em frente a Rádio 96FM



Quando eu era pequeno, a brincadeira de que mais gostava 
era “a busca ao tesouro na ilha perdida”. Vejam como a 
brincadeira era interessante, além de buscar o tesouro 
perdido a ilha também era perdida (risos). Mas o que você 
faria diante dessa possibilidade, encontrar todos os tesouros 
escondidos do conhecimento e da sabedoria que vêm de 
Deus?

Bem..., um certo homem realizava a arrumação do sótão da 
casa que acabara de receber de uma herança, quando de 
repente depara-se com um baú antigo e nesse havia uma 
frase escrita que dizia assim “aquele que abrir este baú ficará 
com o tesouro que aqui está” ao lê-la vê a possibilidade de 
realizar alguns desejos que até então não passavam de 
sonhos. Aquele homem agora se via com o desafio de 
encontrar a chave que abriria aquele baú. A procura dele por 
aquele objeto passou a ser algo prioritário em sua vida, pois a 
possibilidade de ter seus sonhos realizados o animava.

O que te anima? O que te dá razão para viver? O que te faz sair 
da inércia? Para o nosso personagem é a possibilidade de 
tomar posse de um precioso tesouro, mas para isso era 
necessário achar a chave. Qual tem sido a sua motivação de 
viver? Qual a chave que abre o baú da realização dos seus 
sonhos? Esses são questionamentos que precisamos 
responder, para que nossos sonhos passem a ser realidade.

Na Bíblia está registrado que “O Reino dos céus é como um 
tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o 
encontrado, escondeu-o de novo e, então, cheio de alegria, 
foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo (Mt 
13:44). Aprendemos com Jesus quatro atitudes que devemos 
ter diante dos tesouros de DEUS para nossa vida:

Primeiro ele encontrou, quando encontramos o tesouro que 
sacia a nossa alma, Jesus, vemos que a nossa segunda atitude 
deve ser a de esconder sua palavra dentro do nosso coração 
para não pecar contra DEUS, terceiro devo desfazer-me de 
tudo que não tem mais valor para minha vida e a atitude dele 
foi vender “tudo que tinha” e devo tomar posse do tesouro 
para poder usufruí-lo ainda nesta vida.

O Apóstolo Paulo revela em Cl 2:3, qual é a chave que dá 
acesso aos tesouros escondidos de DEUS: “Esse segredo é 
Cristo, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos 
do conhecimento e da sabedoria que vêm de Deus”, por isso 
nossa oração é que Jesus, a “chave” que abre todos os 
tesouros de DEUS para nossa vida, seja neste dia achado por 
você, para que possas ter um relacionamento com DEUS e 
assim sejas revelado o “...conhecimento e a sabedoria que 
vêm de DEUS” para sua vida.

A chave dos Tesouros de Deus
Dc. Dilson B. Santos

FIM!

9º Aniversário Batista Gênesis
Nos dias 18 e 19 de setembro celebraremos o 9º Aniversário 

da Igreja Batista Gênesis. Convidamos você e sua família para 
compartilhar conosco deste momento de alegria e gratidão ao 
Senhor por todas as coisas que Ele tem feito em nossa 
congregação. Teremos como preletor oficial em nosso 
aniversário o Pr. 

. 
Divulgue para seus amigos e parentes. Vamos todos juntos 
adorar ao Senhor; que é digno de toda honra e toda glória.

Pedrão (ex-participante do programa NO 
LIMITE) da Comunidade Batista do Rio (www.cbrio.com.br)

Achados e Perdidos
Informamos que encontram-se em nossa 

secretaria várias Bíblias que foram 
deixadas nas dependências de nosso 
templo. Se você perdeu ou esqueceu a sua 
em nossa igreja procure imediatamente 
nossa secretaria para verificar se a sua está entre as 
encontradas. Caso não apareçam os donos no prazo de 15 
dias, as mesmas serão doadas.

Santa Ceia do Senhor
”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.

A Santa Ceia é uma aliança de amor 

com o Senhor. Por meio do 
derramamento do sangue de Jesus, o Cordeiro Pascal (l Co 5. 
7), judeus e gentios, ricos e pobres, homens e mulheres podem 
conhecer a gloriosa liberdade do perdão e ter um conhecimento 
pessoal de Deus. Os cristãos que participam deste 
relacionamento pessoal, desta aliança com o Senhor, também 
participam de uma aliança uns com os outros (Rm 13.8). Venha 
celebrar e participar conosco do Culto de Santa Ceia. Serão 
momentos de profunda comunhão com o Senhor e entre os 
irmãos de nossa igreja. Aguardamos você!

Abertas!
Inscrições

Santa Ceia : 12.Set ás 18h : na Gênesis

Consagração de 
Santa Ceia

Venha dedicar o Domingo de 

santa ceia ao senhor. Participe 
de nossa consagração que 
ocorrerá no próximo Domingo 
(12/09/10) em nosso templo. 

Aniversariantes 
da Semana

04.Set: Veruska Azevedo
05.Set: Iolanda Silva
07.Set: Sulamita Pimentel
07.Set: Renato Silvano
08.Set: Rosária de Fátima
09.Set: Leonardo Batista
09.Set: Edson José
10.Set: Daniella de Lima

das 08

às 08h50

Gênesis
na

Direção: Dc. Isaac

Culto de Jovens
No próximo dia 25/09/10, 

às 19h30 em nossa igreja, 
teremos mais um culto de 
jovens .  Você  é  nosso  
convidado. Não deixe de vir. 

Gênesis Kids
Vem aí um grande evento em 

comemoração ao dia das 
crianças. Muita brincadeira, 
diversão, alegria e surpresas.

Casamento 
Coletivo

Cont inuam abertas as 

inscrições para o casamento 
coletivo que nossa igreja irá 
celebrar no dia 11/12/10. 
Informações com Jarbas e 
Marcielle.

Grande Vigília

das 18 às 23h45
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