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Ano III

informativo semanal

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.Acampamento da Família 2010;

10.Ministério de Jovens e Adolescentes.

Ginástica Feminina

Atenção Garotas! Com o intuito 

de atingir a mulher também na 
sua dimensão CORPO, estamos 
iniciando mais uma atividade na 
nossa igreja. A partir desta 
segunda estaremos começando 
com atividades aeróbicas para 
mulheres de todas as idades, e 
c o m  u m  p r e c i n h o  b e m  

camarada, então não deixe de participar. Nosso corpo é o 
templo do Espírito Santo, não vamos negligenciá-lo. 
Cuidando dele teremos mais saúde e disposição para 
oferecer a Deus uma melhor adoração, sem falar da 
integração e comunhão que esta atividade nos 
promoverá. Divulguem esta novidade. Já tivemos duas 
aulas experimentais e foi muito legal. Então, aguardamos 
por vocês lá. Interessadas procurar Andréa (esposa do Pr. 
Harry).

Agenda Gênesis

01/Fez : Reunião Líderes de Ministério

06/Fev : Louvorzão

07/Fev : Consagração de Santa Ceia

07/Fev : Santa Ceia do Senhor

07/Fev : Jantar de Comunhão

13 a 16/Fev : Acampamento da Família

20/Fev : Celebração pós-acampamento

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

"Sejam vossos 
costumes sem 

avareza, 
contentando-vos 

com o que 
tendes; porque 

ele disse: Não te 
deixarei, nem te 
desampararei."

 

Descanse no 
Senhor. É em 

meio as lutas que 
Ele se faz 

presente e nos 
mostra que nada 
é impossível para 
Deus. Em outras 

palavras o 
Senhor nos diz, 
porventura pode 
um filho pedir ao 
seu pai pão e ele 
lhe dar pedra?  
Deus nos ama. 
Ele só quer o 

melhor para os 
seus Filhos.

Hebreus 13:5

Meditação

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes

Participações:

Informações na pág. 3

QUI SÁB (LOUVORZÃO) DOM (M) DOM (N)

4/2/10 6/2/10 7/2/10 7/2/10

Dirigente ANTÔNIO - PR. HARRY

Ministro Louvor EVERTON LISIANE LISIANE

Água EDILENE - GELZA

Ofertório JAMESON ELIANE ULISSES

Recepção-1 LUIZ / JESSÉ LÉO / JULIANA - ANDRÉ / ANGÉLICA

Recepção-2 - - OSMARI / EDILENE

Kids - - ALUÍSIO

Estacionamento - - JARBAS / ADRIANO

Visitantes - - ARLEY / MIRLANE

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Equipe: MARCUS (Contato: 9147-7635)



Não reconhecer que ela existe e que é extremamente perigoso. É 
andar a beira de um precipício. O homem é um ser carente por 
natureza, se não administrar esta carência vai dar passos errados 
na vida, quase sempre transferirá para pessoas a 
responsabilidade de saciá-los, tornando-se um alvo fácil de ser 
destruído.
A Bíblia nos fornece um exemplo clássico, o de Sansão. Ele foi um 
homem que reuniu todas as condições para ser um sucesso, 
talvez o maior de todos os heróis bíblicos no velho testamento. 
Analisando friamente ele foi sim um grande sucesso, mas sob o 
ponto de vista pessoal foi um retumbante fracasso. Destruiu sua 
própria vida por não ter administrado a sua carência afetiva. 
Morreu de forma lacônica, não aproveitando no plano pessoal os 
privilégios recebidos de Deus no plano espiritual.
Pessoas carentes são extremamente vulneráveis e suscetíveis a 
se tornarem vítimas de pessoas experientes e maliciosas, que 
conseguem iludir, prender e enganar o carente transformando-o 
em um escravo das suas más intenções. Não raro, depois de ser 
usado por alguém inescrupuloso, o carente se penitencia 
afirmando: “Eu tenho ódio de mim mesmo, como não vi que 
ele só me usava?” Isto acontece porque o carente não 
consegue enxergar os perigos que este sentimento produz.
Pessoas carentes se tornam presas fáceis do inimigo. Esta 
semana uma moça que já sofreu muito em seus 
relacionamentos, vida emocional aos frangalhos, confessou em 
um e-mail que me enviou: “o problema é que sou extremamente 
carente, não consigo ficar sem namorado. Mesmo que ele não 
preste, preciso ter uma pessoa para me ouvir e me acompanhar, 
só assim me sinto preenchida”. A tendência trágica é a de que 
continue tendo problemas nos seus relacionamentos afetivos 
porque suas motivações estão adoecidas. 
Uma carência não administrada, facilmente se torna uma 
senhora dona dos nossos desejos e pensamentos, capaz de 
subtrair toda a força interior que possuímos. Aos poucos a 
carência mal administrada vai suprimindo a racionalidade, 
ocupando um espaço que deveria ser preenchido apenas por 
Deus e por suas realizações pessoais. O carente é um 
dependente, vítima da sua própria fragilidade. 
A grande notícia que temos é que o carente pode se libertar da 
sua dependência, tirando do trono uma senhora profundamente 
destrutiva a sua vida. Se você é um deles, dê o primeiro passo da 
direção da libertação. Procure preencher suas carências com 
objetivos construtivos em sua vida. Por exemplo, substitua 
pessoas que preencham suas carências por um crescimento 
profissional, por um relacionamento estável e bem desenvolvido 
com Deus. Transfira para você mesma a responsabilidade de se 
completar, sendo realizada a partir das suas próprias conquistas.  
Se Sansão tivesse seguido estes conselhos, poderia aliar a força 
espiritual com a emocional, teria sido um gigante para si próprio. 
Como não agiu assim, foi um grande herói bíblico, mas um 
mendigo emocional. Construiu muito, mas não aproveitou nada 
do que construiu. Faça a diferença, deixe suas carências em 
estado de vigilância, controle e domínio. Só assim você será um 
sucesso.

Uma senhora carente chamada carência
Pr. Harry Tenório

Jantar Regional da Comunhão
No próximo Domingo (07.Fev) às 20h (após o culto) 

realizaremos um delicioso jantar com comidas regionais. Você 
e sua família são nossos convidados especiais para participar 
desta delícia de evento. Além das comidas típicas de nossa 
região, teremos música, brincadeiras, sorteios e muito mais. 
Compre já seu ingresso no valor de R$ 5,00 (cinco reais) por 
pessoa. Contamos com a sua participação!

Acampamento da Família 2010
Chácara Stª Terezinha – De 13 a 16/Fev

Onde será? - Chácara Stª Terezinha - Rua Dep. Armando 
Nogueira Soares, 716 – Antares. A estrutura possui piscinas 
(adulto e infantil), campos de futebol, campo de areia (voley), 
boate, salão de festas, amplo estacionamento, área de 
camping, banheiros e etc.

Inscrições: No valor das inscrições estão inclusos 7 
refeições. Visando baratear os custos optamos por retirar o 
café da manhã, tendo em vista que a maioria dos irmãos irá 
dormir em casa. Você tem até o dia 07/02/10 para realizar e 
pagar sua inscrição. Não perca mais tempo, pois as vagas já 
estão se esgotando.

R$60,00 - Crianças acima de 7 anos, Jovens e Adultos;
R$40,00 - Crianças até 7 anos;

Teremos em nosso acampamento a participação do Pr. Misael 
Morais (preletor) e de sua esposa Raquel Morais (cantora), 
vindos de Imperatriz - MA. Não fique de fora. Inscreva-se e 
prepare-se, pois será inesquecível!

FIM!

Recursos destinados
ao acampamento 2010 

Pr. Misael Morais
e Raquel Morais

Maiores Informações

Márcio (Inscrições) : 9978.0235
marcio_servo@hotmail.com

Marcus (Secretário):  3342.2881
secretaria@ibgenesis.com.br

Inscrições até o dia 07.Fev.

Aniversariantes 
da Semana

31.Jan: Eliluce Gomes
02.Fev: Joana Dar’k
05.Fev : Hérica Pereira
06.Fev : Dione Araújo
06.Fev : Myrian Victoria
06.Fev : Beatriz Verçosa 

Ministério de 
Louvor

A partir do próximo sábado 

lembramos a todos que o 
nosso ensaio já será com novo 
horário: 14h às 17h.
O ensaio para o culto será com 
a Lisiane (Sexta, 20h). No 
sábado estaremos ensaiando 
para o acampamento.
Pedimos a toda igreja que 
estejam orando por nós.

Marquinhos
Ministério de Louvor

3

Grande noite de louvor

Venha se derramar na presença de Deus. Será 

uma noite onde estaremos nos consagrando e 
nos preparando para o nosso acampamento.

Reunião de Liderança
Informamos aos amados Diáconos e líderes de Ministérios que 

amanhã (segunda-feira), dia 01/02 às 20:00hs, teremos a 
primeira reunião de liderança deste ano com o Pr. Harry. Sua 
presença é indispensável, nesta reunião seguiremos os 
seguintes objetivos: Apresentar Gestão de Ministério, definir as 
primeiras ações do ministério e estabelecer uma agenda de 
encontros de líderes. Contamos com a presença de todos!


