
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.Ministério de Jovens;

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

 
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
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1º Encontrão de Adolescentes
É... Vai começar...

O Ministério Geração Ativa convida todos os adolescentes 
para o nosso 1º ENCONTRÃO. Vamos ter palavra, louvor, 
comunhão e muitas surpresas. Você não pode perder!
Dia 15 de Maio às 19:00h na sala dos jovens. Informações 
com Jaqueline e Carolina. Contamos com a sua presença!

Versículo 
Bíblico da 
Semana

"Por que gastais o 
dinheiro naquilo 
que não é pão, e 

o vosso suor, 
naquilo que não 

satisfaz? Ouvi-me 
atentamente, 
comei o que é 

bom e vos 
deleitareis com 
finos manjares." 

Isaías 55:2

 

Não gaste tempo 
com o mundo, 

você é peregrino 
nessa terra. 

Temos 
necessidades que 

devem ser 
supridas. Mas 

façamos tudo para 
glória do Senhor. 

Coma do que 
Deus tem para 

sua vida, edifique-
se na palavra e 

você se deleitará 
com os mais finos 

manjares de 
Deus.

Meditação

Agenda Gênesis

15/Mai : 1º Encontrão Geração Ativa

16/Mai : Culto de Missões

28/Mai : Grande Vigília

29/Mai : Sábado com os Pais - KIDS

05/Jun : Culto de Jovens

13/Jun : Consagração de Santa Ceia

13/Jun : Santa Ceia do Senhor

QUI DOM (M) DOM (N)

13/5/10 16/5/10 16/5/10

Dirigente ROSÂNGELA BOTELHO - PR. HARRY

Água ELENÍ - EDILENE

Ofertório MÁRCIO ANTONIEL ULISSES

Recepção-1 MARIA JOSÉ / ALUÍSIO - RONALDO / ELI

Recepção-2 - - JORGE / ELZA

Kids - - DILSON

Estacionamento - - ISAAC / JORGE

Visitantes - - BRÁZ / NIREIDE

DIAS

Coordenador da semana: BONIFÁCIO (9922-7408)

SERVIÇO

Tema: O Poderoso dom de Amar

Dia às

"Se eu tivesse o dom de falar em outras línguas sem tê-
las aprendido, e se pudesse falar em qualquer idioma que 
há em toda a terra e no céu, e, no entanto não amasse os 
outros, eu estaria só fazendo barulho." - 1 Co 13.1 
(Bíblia Viva)

1º Encontrão de Adolescentes



Repassando os grandes eventos da bíblia que tanto influenciaram a 
humanidade, veremos que por trás de todos eles haviam grandes mães. 
Elas marcaram a história não apenas através dos filhos que deram ao 
mundo, mas também pela forma que souberam inculcar na mente destes 
homens quando ainda eram crianças os poderosos princípios de Deus.

Joquebede tem autoridade para encabeçar a nossa lista de hoje. Mãe de 
Moisés, ela não conviveria por muito tempo com seu filho. Pensa-se que 
ela teria convivido depois de lançar seu filho para não ser morto pelo rei 
do Egito nas águas do Nilo, uns seis ou sete anos, e que como “ama” 
contratada pela filha de faraó cuidaria do seu próprio filho. Estes poucos 
anos de convívio intenso seriam mais fortes do que todos e ensinos que 
viram depois na vida de Moisés. Os princípios de Deus ensinados por sua 
mãe, jamais seriam substituídos no coração do menino pelos princípios 
idólatras do Egito, onde viveu. Joquebede não gerou apenas um filho, 
mas um libertador. Anos mais tarde, aquele menino lembraria os ensinos 
da mãe, e não negando sua identidade, desenvolveria uma história tão 
linda de intimidade com Deus a ponto de ser escolhido e se transformar 
no grande libertador do povo hebreu. Foi ele quem voltou à corte de 
Faraó com uma vara e um punhado de fé, para dar a notícia ousada ao 
seu meio irmão que agora reinava no Egito, que Deus tinha ordenado 
liberar o povo hebreu que partiria rumo à terra prometida. O monarca 
demorou um pouco a compreender o que pode um homem sofrer quando 
oprime o povo de Deus, mas finalmente se renderia aos sinais que Deus 
fez através de Moisés.

Ana, maravilhosa Ana. Foi do ventre de uma estéril que clamava pelo 
milagre da gestação que Deus traria ao mundo o pequeno Samuel. Ele 
chegou em tempos difíceis, já não se manifestava a voz de Deus ao seu 
povo, tamanho o distanciamento de Israel do seu Deus. Foi ele o 
responsável pela volta do avivamento, a voz de Deus voltou a se 
manifestar no meio do seu povo. Ele separou e consagrou Reis, 
acompanhando a vida de vários deles pessoalmente, instalando a 
monarquia em Israel. Ana não gerou apenas um filho, mas um milagre, 
produziu o avivamento necessário para que o povo de Deus voltasse a 
desfrutar da sua presença.

Mães sem nome, que não obstante obscuras sem honras aqui, 
certamente seus nomes registrados em destaque no céu. Uma delas foi à 
mãe de Davi, de quem não conhecemos com segurança o nome. Nem 
seria necessário, somos absorvidos pela fé e coragem que esta mãe 
plantou no coração do pequeno Davi. Ainda moleque o menino começa a 
sentir as dores de Deus como nenhum outro, e se oferece para derrotar o 
gigante filisteu, herói gladiador da nação que estava em guerra contra 
Israel. À vitória não só lhe conferiu notoriedade e projeção que o 
levariam ao trono, como também nos faz ver a qualidade das sementes 
que sua mãe plantou em seu coração.

Mães como Maria, uma digna representante de todas as mães. Ela não 
apenas gerou o salvador, como também soube cuidar e semear a palavra 
de Deus em Jesus menino de forma tão forte que aos doze anos de idade 
já ensinava aos eruditos escribas, doures da lei, profundos conhecedores 
da palavra de Deus.  Bendito ventre que embalaria Jesus, o filho de Deus 
encarnado.

Mães que sempre foram pontes para a manifestação de Deus na terra, 
que por sua gestação trouxeram homens que produziram libertação, 
avivamento e salvação. A elas o nosso amor, a elas a nossa reverência. 
Por elas a Deus fazemos uma singela oração: “Muito obrigado meu Deus, 
pela mãe que me embalou e pela mão que de mim cuidou. Por elas eu oro 
neste dia, pedindo que o seu amor e graça as alcancem.”

Mães, maravilhosas mães
Pr. Harry Tenório

FIM!

Culto de Missões
"Se eu tivesse o dom de falar em outras línguas sem tê-las 

aprendido, e se pudesse falar em qualquer idioma que há em 
toda a terra e no céu, e, no entanto não amasse os outros, eu 
estaria só fazendo barulho." - 1 Co 13.1 (Bíblia Viva)
No próximo domingo daremos início à série de cultos de 
missões temáticos. Neste primeiro momento, iremos descobrir 
como todo cristão pode realmente possuir e manifestar na vida 
diária o ágape (amor) sobrenatural de Cristo, pela fé. Como 
podemos provar do amor de Deus fluindo por meio das nossas 
vidas para familiares, amigos, desconhecidos... provar do amor 
de Jesus, amor capaz de se doar a quem não merece. Desfrutar 
do amor que produz, além da salvação pessoal, o ardente 
desejo de que outros também experimentem o amor que tem o 
poder de mudar o mundo.

Pr. Elson de Assis

Aniversariantes 
da Semana

09.Mai: Rosângela Pereira
11.Mai: Jaqueline França
11.Mai: Márcio Lopes
12.Mai: Alexandre Gomes
14.Mai: Laudecina Ferreira

Camisa Geração 
Atitude

O Geração Atitude está 

vendendo  cam i sa s  do  
ministério de jovens. Se você 
quiser comprar deve procurar 
por Léo, Jú ou Poly. 
Comprando você estará 
contribuindo para o nosso 
Encontro de jovens que vai 
acontecer em julho.

            Ping Pong

          

2.Idade: 35 anos.
3.Profissão: Consultor de 
vendas.
4.Filme: Um sonho de 
liberdade.
5.Livro: Quando coisas ruins 
acontecem as pessoas boas 
(Harold Kushner).
6.Cor: Verde.
7.Passa-tempo:  contar  
piadas.
8.Hobby: Praia.
9.Esporte: Futebol.
10.Prato: Peixe ao molho de 
camarão.
11.Mico: Conheço muita 
gente e costumo chamar as 
pessoas por nomes que não 
são os seus.
12.Inesquecível: Bênçãos 
q u e  D e u s  t e m  m e  
proporcionado.

13.Sonho: Ver Jesus. (em 
vida).
14.Louvor: Eu preciso de 
você (Kleber Lucas).
15.Cantor: Kleber Lucas.
16.Cantoras: Voices.
17.Maior amigo (a): Jesus, 
Fabiana e Lara. 
18.Ministér io:  Teat ro-  
Pescador de almas para Cristo.
19.Igreja: Um pedaço do céu 
(Gênesis).
20.Pensamento: Quando 
parecer impossível que seja 
Deus; então é Deus.
21.Amor: O maior dos dons, o 
único que cresce quando 
dividido.
22.Vida:  Insignif icante, 
quando longe de Jesus.
23.Bíblia: Lâmpada para os 
meus pés e luz para o meu 
caminho.
24.Versículo: “Eu vim para 
que os que não vêem vejam, e 
os que vêem se tornem cegos.“ 
Jesus Cristo.
25.Deus: Infinitamente Mais.

Deus é Amor

dia 16.Mai às 18hs

O Poderoso dom de Amar

Luiz Henrique

(Lilico)

Ministério de Esportes
O Ministério de Esportes, através de seu líder 

Eduardo, informa que as atividades esportivas 
de nossa igreja já voltaram a acontecer 
normalmente. Aproveitamos para convidar 
todos vocês a participarem delas. Confira os 
horários na página 6 deste informativo. 

Coquetel dia das Mães
Participe hoje (após o culto) de um 

delicioso coquetel em homenagem ao 
dias das mães. O valor do ingresso é 
de apenas R$ 7,00 (por pessoa). 
Interessados em participar procure os 
componentes do ministério para comprar os ingressos. Maiores 
informações com Jarbas e Marcielle.

e Sábado com os pais

Vem aí mais um evento 

promovido pelo Gênesis 
Kids. Será no dia 29/05/10 
em nossa igreja. Fique atento. 
Maiores informações nos 
próximos informativos.  

Presentes, festas e eventos

3342-1206 / 8848-5520 - Angélica
Contato:


