
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.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, 22 de agosto de 2010 - Nº157

Ano III

informativo semanal

Oficina de Casais
Já estão a venda os ingressos para a 2ª Oficina de casais 

da Igreja Batista Gênesis. Neste ano a oficina será tanto 
para casados como para noivos. O valor é de apenas R$ 
15,00 (quinze reais) por casal. Não deixe para comprar de 
última hora, pois as vagas são limitadas. Este evento 
acontecerá no dia 04 de setembro às 16h em nossa igreja e 
será repleto de alegria, reflexão, romantismo e surpresas. 
Maiores informações e esclarecimentos com Jarbas e 
Marcielle (Ministério Vida Melhor).  

Versículo 
Bíblico da 
Semana

"E há de ser que, 
depois derramarei 

o meu Espírito 
sobre toda a 

carne, e vossos 
filhos e vossas 

filhas profetizarão, 
os vossos velhos 
terão sonhos, os 
vossos jovens 
terão visões." 

Joel 2:28

Este texto fala 
sobre o tempo em 
que vivemos hoje, 
o Espirito Santo 
de Deus está no 

meio de nós. 
Então não 
podemos 

abandonar nossos 
sonhos, devemos 
buscar a visão de 
Deus e profetizar 
sobre nossa vida, 

nossa família, 
nossos negócios, 

e crer que a 
promessa de 

Deus se cumprirá 
em nossa vida.

Meditação

Agenda Gênesis

27/Ago : Kids Games

27 à 29/Ago : 2º Encontro de Levitas

04/Set : Oficina de Casais

11/Set : Casamento

12/Set : Consagração de Santa Ceia

12/Set : Santa Ceia do Senhor

18 e 19/Set : 9º Aniversário Batista Gênesis

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

Informações pág. 05

QUI DOM (M) DOM (N)

26/8/10 29/8/10 29/8/10

Dirigente ISAAC - MARQUINHOS

Água NALVA - CIDA

Ofertório MARCELO ELZA BRÁZ

Recepção-1 ANDRÉ / ANGÉLICA - ISAAC / KATIANE

Recepção-2 - - MARCUS / LISIANE

Kids - - DILSON

Estacionamento - - MARCOS B. / ULISSES

Visitantes - - OSMARI / LUCIENE

DIAS

Coordenador da semana: GILVAN (8816-2412)

SERVIÇO

Convidado:

Tema:

Dias:



A expressão "farinha pouca, meu pirão primeiro" dizem que 
sugiu nas viagens dos bandeirantes, que utilizava a mandioca 
como alimento, pelo interior do Brasil.

Quando o estoque de comida estava acabando, o prato principal 
era peixe com pirão. Nesse momento, o chefe da expedição 
usava a “força do cargo”.

Existem expressões que parecem fazer parte do nosso 
cotidiano, pois nos denunciam todas as vezes que nos 
encontramos em momentos daquele contexto. A escassez é o 
momento mais complicado para o ser humano, porque diante 
da falta iminente de alimento, roupas, posições sociais, 
dinheiro, família e ..., este passa a ter reações, que muitas 
vezes nos surpreende, como foi o caso dos irmãos Thiago e João 
que na possibilidade de perderem a chance da primazia na 
escolha da posição no reino de Cristo, para os outros discípulos, 
fez com que eles entrassem em espírito
de competição preocupando-se em ocupar um cargo no reino 
que Jesus anunciava (Mc 10:35-45) dando um exemplo de 
egoísmo.

Vemos que esse sentimento de busca pelos interesses próprios 
não têm nada haver com os princípios de Cristo, os quais se 
baseiam no servir (Fl 2:3) . De tempos em tempos nos 
apegamos envoltos a este sentimento e passamos a olhar 
somente os nossos interesses e deixamos de lado as pessoas 
que mais amamos, e interessante que quando somos 
“saciados” nessa aparente falta deparamos-nos com a solidão, 
pois nos preocupamos tanto conosco que esquecemos daqueles 
que estão ao nosso lado, e com isso este acaba “morrendo”, 
porque não foi atendido em suas necessidades e dessa forma a 
solidão nos alcança.

O que adianta me alimentar de toda comida do mundo se depois 
de comer verificar que estou só, porque todos morreram por 
falta de comida, por isso quando em seu coração perceberes 
que a frase “Farinha pouca, meu pirão primeiro” estiver 
ecoando, encha-se da presença do ESPÍRITO SANTO, pois só 
assim não cumprirás o desejo da carne “Digo, porém: andai no 
Espírito e jamais satisfareis à concupiscência da carne (Gl 
5:16)”.

A atitude de Thiago e João gerou um mau estar no meio de um 
grupo que estava vivendo momentos maravilhosos com o 
mestre; a ponto deles ficarem zangados por causa dessa 
atitude “Quando os outros dez discípulos ouviram isso, 
começaram a ficar zangados com Tiago e João” (Mc 10:41). 
Mas JESUS o nosso amado amigo deixa claro que as relações 
estabelecidas para o seu reino não consistem em subjugarmos 
uns aos outros através da posição que tenhamos, mas sim 
servirmos uns aos outros seguindo o exemplo que ELE deixou 
para nós, porque assim vidas serão resgatadas da iminente 
morte eterna. Portanto, que haja em nós o mesmo sentimento 
que houve em Cristo “Farinha pouca, meu pirão por último”.

Farinha pouca, meu pirão primeiro
Dc. Dilson B. Santos

FIM!

II Encontro de Levitas
Um dos maiores desafios que temos no dia-a-dia em meio a 

tantos compromissos, é conseguir parar para dedicar um 
tempo a sós com o Pai. É aquele momento em que paramos não 
porque precisamos ou porque a religião nos ensina, mas 
simplesmente porque o amamos e queremos nos encontrar 
com Ele. Com o tempo desenvolvemos uma disciplina mecânica 
de devocionais, ensaios, atividades, cultos e encontros com 
Deus que nos parecem fardos e “obrigações”.  A verdade é que 
muitas pessoas perderam o prazer de estar a sós com o Pai. No 
2º Encontro de Levitas iremos refletir no prazer e no privilégio 
de parar na presença do Pai. Queremos voltar a desejar 
ardentemente ouvir sua voz, precisamos desse tempo, é nosso 
momento, a partir desse encontro todos resolverão viver 
ESCOLHENDO A MELHOR PARTE. Contamos com as suas 
orações.

“Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será 
tirada.” – Lc.10.42.

Ministério de 
Teatro

Você já participou de alguma 

apresentação teatral? Tem 

vontade de participar? O 

Ministério de Teatro de nossa 

igreja está de portas abertas 

esperando por você. Venha 

fazer parte e nos ajudar a 

abençoar vidas.
Interessados procurar por 

Isaac (líder do Ministério).

Casamento 
Coletivo

Cont inuam abertas as 

inscrições para o casamento 
coletivo que nossa igreja irá 
celebrar no dia 11/12/10. 
Interessados devem procurar 
os componentes do Ministério 
de Casais Vida Melhor para 
realizar a inscrição. Não deixe 
para a última hora.

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. Caso 
queira participar mande suas 
notícias para os e-mails: 

Aniversariantes 
da Semana

22.Ago: Célia da Conceição
22.Ago: Bhárbara karinne
24.Ago: Getúlio Vieira
27.Ago: Maria de Fátima

9º Aniversário Batista Gênesis
Nos dias 12 e 13 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. Esperamos você!

Pedrão (ex-participante do programa NO 
LIMITE)

Kids Games
Teremos na próxima sexta a 

realização de mais um Kids 
Games em nossa igreja. U

 

ma 
estratégia mundial utilizada 
para evangelização de 
crianças de 04 a 14 anos. 
Focado no esporte e na 
recreação, apresenta lições e 
princípios bíblicos de uma 
forma divertida e estratégica. 
Você está convidado para nos 
ajudar neste grande evento 
evangelístico. Interessados 
em colaborar devem procurar 
por Eduardo (Ministério de 
Esportes). Contamos com 
você!

j

Planos de Saúde 
e Odontológico 
Empresariais

Melhores condições do 

mercado. Informações e 
esclarecimentos com Carlos 
André (Barack) através dos 
telefones:

(82)  9620-4729 / 8820-9205

Local:
Barra de São Miguel

dias 27, 28 e 29/Ago

Convidado: Pr. Jessé

Inscrições
Abertas!

27.Ago às 13h

secretaria@ibgenesis.com.br

faleconosco@ibgenesis.com.br

vira arte.

Aqui,
sua ideia

Contato:
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