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ANO II

Um Caminho Mais Excelente
Jaqueline Guia
1 Coríntios 12:1-“Acerca dos dons espirituais, não quero irmãos, que sejais
ignorantes.”
A palavra ignorante pode ter dois sentidos: (i) aquele que não sabe de um
assunto em específico; (ii) aquele que age com brutalidade. O apóstolo Paulo
no texto supracitado não chama os irmãos de Corinto de ignorantes, no
sentido de brutais, mas queria, sim, que eles tivessem conhecimento dos
ensinos de Cristo acerca dos dons espirituais.
Dons espirituais são capacidades sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo
aos cristãos para a edificação do corpo de Cristo, porém na Igreja de Corinto,
os dons estavam sendo usados para fazer acepção entre as pessoas. Os que
possuíam dons mais evidentes, como o de profecia e o de línguas, por
exemplo, achavam que seus dons eram mais importantes do que os outros
dons e por conseqüência, julgavam-se melhores do que aqueles que tinham
recebido dons de menor evidência, como por exemplo: o de serviço, ou o de
misericórdia, e assim, os menosprezavam. É até de se espantar, uma igreja
como aquela tão cheia do poder de Deus, ter pessoas que assumissem tal
comportamento, não é mesmo? Mas isto não somente ocorreu na Igreja de
Corinto, isto ocorre ainda hoje em quase todas as igrejas pentecostais que dão
mais ênfase aos dons espirituais do que mesmo à Palavra.
Vejamos o que o apóstolo Paulo nos ensina: “... e os que reputamos serem
menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais...” (1
Coríntios 12:23). Paulo estava querendo dizer que devemos tratar a todos
com estima e honra muito mais do que a nós mesmos, desde aquele que limpa
os banheiros na Igreja até aquele que nos orienta e pastoreia. Devemos
buscar os dons de Deus para que os nossos cultos fiquem mais edificantes a
todos, exercitando o nosso “eu” na busca da humildade, entendendo que nada
temos de nós mesmos, mas tudo vem de Deus, Aquele que nunca fez acepção
de pessoas, mas amou a todos de uma maneira imensurável. Portanto,
procuremos com zelo os melhores dons. Cristo nos mostra um caminho mais
excelente: o AMOR. O amor que Ele espera que tenhamos uns pelos outros.
Filiada a

“Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas
o maior deles é o amor.” (1 Coríntios 13:13). Que Deus nos ajude a sermos
como Ele deseja.
FIM!
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Culto de Jovens e Adolescentes
O culto promovido no último dia 04/07/09, pelo Geração Atitude e Geração
Ativa, foi maravilhosamente abençoado pelo Senhor. Se você não veio,
perdeu! Mas, não fique triste, no próximo Sábado (18/07/09) às 18:30hs,
teremos mais um grande culto de jovens e adolescentes. Este será ainda
melhor, pois, iremos comemorar o dia da amizade com muita adoração,
alegria e comunhão. Não fique de fora, venha e traga seus amigos!

Culto da Amizade
dia 18.Jul às 18:30 hs
na Igreja Batista Gênesis

.........................................................................................
Tarde com o Senhor
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Nossos
Ministérios

1.Min.Ação Social
2.Min.Adolescentes
3.Min.Casais
4.Min.Coral
5.Min.Crianças
6.Min.Dança
7.Min.Diáconos
8.Min.Escola Bíblica
9.Min.Esportes
10.Min.Evangelismo
11.Min.Gestão
12.Min.Intercessão
13.Min.Jovem
14.Min.Louvor
15.Min.Pastoral
16.Min.Teatro

Culto de Cura e Libertação
todas as quartas-feiras
das 15 às 17hs na Gênesis

......................................

Pastores e
Presbíteros

Ministério de
Evangelismo/Missões

Próximo Sábado ocorrerá mais
uma atividade evangelística. Se
você se interessa em participar da
mesma, procurar por Erivaldo ou
Rose (líderes do ministério) para
saber maiores informações de
onde e como acontecerá esta
atividade. Contamos com você!

Ate que todos ouçam!
.........................................................................................
Ministério de Ação Social
“Pois tive fome e me destes de corner, tive sede e me destes de beber, era
forasteiro e me hospedastes, estava nú e me vestistes, estive enfermo e
fostes visitar-me, preso e fostes ver-me.” (Mateus 25:35 -36).
O Projeto de Ação Social segue a visão de Jesus Cristo, os cristãos devem
seguir os passos de Jesus se desejam ser dignos de se chamarem cristãos
hoje. E isto significa seguir o exemplo de Jesus em seu estilo de vida e
ministério. Jesus se comovia profundamente ao ver a necessidade humana,
e isso o movia a ação. O verdadeiro amor, então, é o serviço até ao sacrifício,
serviço baseado na entrega de si mesmo em beneficio dos demais. Damos
nossa vida quando nos damos aos outros livremente em serviço. Mas, onde
ninguém dá ou serve, não há amor, ainda que existam muitas palavras em
contrário.

Ministério de Teatro

Agende Gabinete

O Teatro é, reconhecidamente, uma das mais

82.3032-3019

poderosas ferramentas de evangelização.
Aproveitar ao máximo a sua capacidade de
envolver o público, levá-lo a vivenciar situações,
fatos e personagens, enfim, situar-se dentro da
história, é uma tarefa que exige técnica, estudo
e aperfeiçoamento. O ministério de teatro da IBI Gênesis convida você para
fazer parte do mesmo e nos ajudar a resgatar vidas através da arte.
Interessados em entrar no ministério procurar por Isaac e/ou katiane.

Grande Vigília
Atos 16:25 – “Por volta da meianoite, Paulo e Silas oravam e
cantavam louvores a Deus, e os
demais companheiros de prisão
escutavam”
Tema da Vigília: “Não importa as
circunstância, queremos SUA
presença”
Data: 07 de agosto de 2009.
Horário da Reunião: das 18:00
às 20:00 horas (Culto de Oração);
das 20:00 às 23:45 horas (Vigília)
Local: Igreja Batista Gênesis

Aguardamos vocês!

.........................................................

.........................................................................................
Gênesis Kids
“Jesus, porém, chamando-as
para si, disse: Deixai vir a mim as
crianças, e não as impeçais,
porque de tais é o reino de Deus.”
Lucas 18:16
O Departamento Infantil da Igreja
Batista Gênesis, tem por objetivo
ensinar para as crianças o
Senhorio de Cristo. Queremos que
as crianças conheçam, sintam e
pratiquem o verdadeiro amor para
com os pais, os familiares e o
próximo. Tragam seus filhos para
participarem de nossos cultos!
Cultos infantis
Todos os domingos:
às 09 e às 18hs
no Gênesis Kids

.........................................................................................

12.Jul:
13.Jul:
13.Jul:
15.Jul:
15.Jul:
16.Jul:

Wilson Valério
Gerdson Carlos
Lilianny de Almeida
Kamylla Juliethe
Manoela Barbosa
Aldem Filho (Aldinho)

....................................

Aniversariantes da Semana

82.9147-7635
EBD
É a Escola Bíblica
Dominical, onde
você aprende mais
da palavra de Deus.
Seja qual for a sua
idade, participe!
Domingo : 9h
Deseja
compartilhar um
testemunho no
informativo?
Escreva seu
testemunho,
entregue a um
diácono ou envie
para:
faleconosco@
ibgenesis.com.br
Para
Contribuições e
Ofertas
Banco do Brasil
Agência: 3393-6
C/C: 26595-0
Banco Itaú
Agência: 1465-6
C/C: 21041-5
Igreja Batista
Gênesis
Agende uma
Visita no seu Lar

16.Jul:
17.Jul:
17.Jul:
17.Jul:
17.Jul:
18.Jul:

Maria do Carmo
Andréa Simplício
Carolina Calheiros
Clara Corte
Gabriela Calheiros
Andréa de Oliveira

Você que está
passando por
problemas ou quer
uma visita em seu
lar, entre em
contato com nossa
secretaria (33422881) e agende
uma visita do
Núcleo de Visitação.

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

QUI
16/7/09

DOM (M)
19/7/09

DOM (N)
19/7/09

ELIANE

-

PR. PLÍNIO

VAL

-

GELZA

MÁRCIO

ELIANE

LUCIENE

LUCIENE / EDILENE

-

EDILENE / ELIANE

Kids

-

-

BRÁZ

Estacionamento

-

-

ULISSES / JARBAS

Visitantes

-

-

ADRIANO / CLÁUDIA

Dirigente
Água
Ofertório
Recepção-1

Coordenador da Equipe: Diac. BONIFÁCIO (Contato: 9922-7408)

......................................................................................................................

08:00
09:00
16:30
17:15
18:00

-

Consagração
Escola Bíblica
Intercessão, oração, agradecimentos
Adoração Alternativa
Culto da Família

Terça
18:00 - Intercessão
19:00 - Futebol Masculino
19:30 - Ensaio Ministério de Adolescentes

Quarta
15:00 - Tarde com o Senhor (culto)
19:00 - Voleyball

Quinta
18:30 - Intercessão, oração, agradecimentos
19:30 - Culto da Santificação

Sexta
19:00 - Futebol Feminino

Sábado
14:00
15:00
15:00
15:00
19:00

-

Futebol Masculino
Ensaio Ministério de Teatro
Ensaio Ministério de Dança
Ensaio do Min. de Louvor
Ensaio do Min. de Coral

.....................................................................

Atividades Semanais
Domingo

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 Gênesis Kids;
7.Treinamento Evangelístico;
8.Implantação de Grupos Pequenos;
9.Ministério de Teatro
10.Ministério de Jovens e Adolescentes.

..................................................
Agenda Gênesis
18/Jul : Atividade Evangelística
18/Jul : Culto de Jovens e Adolescentes
07/Ago : Grande Vigília
08/Ago : Atividade Evangelística
16/Ago : Culto de Missões
05/Set : Casamento
12/Set : Atividade Evangelística

