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ANO II

Temos alguma vantagem?
Pr. Harry Tenório
Rm 3.10 - “Não há justo, nem um sequer...”
O ano de 2008 acabou, e já recebemos um ano novo. Hoje amanheci
perguntando: será que temos alguma vantagem diante de Deus, algum
privilégio diante de dificuldades, certa proteção em relação a alguém que não
serve a Deus? Afinal, nós prestamos obediência e serviço a Ele, bem que
merecíamos um tratamento diferenciado. Acho que encontrei duas repostas
para esta indagação, e gostaria de dividi-las com os irmãos.
A primeira resposta é que do ponto de vista protecionista, a resposta é não. Veja
o que diz Romanos 8.32: “...nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes
o entregou por todos nós..” Podemos encontrar muitos personagens bíblicos
que passaram apertos, ainda que fossem crentes. Jairo era um líder espiritual,
homem de oração, mas sua filha adoeceu e quando foi procurar Jesus ela estava
à beira da morte. As irmãs Marta e Maria, muito amigas de Jesus, viram uma
enfermidade súbita tomar conta do organismo do seu irmão Lázaro até levá-lo à
morte. João era o apóstolo amado, e mesmo assim estava preso na ilha de
Patmos por sua fidelidade a Deus. O apóstolo Paulo era um perseguidor, ao
converter-se ao cristianismo tornou-se perseguido. O próprio Jesus, no sermão
do monte, nos ensinou sobre as bem-aventuranças do sofrimento cristão.
Agora, a segunda resposta é que levamos uma excelente vantagem diante
daqueles que não confessam a fé em Jesus. Jairo não ganhou a cura da sua filha,
porque ela veio a falecer quando Jesus ainda estava a caminho da sua casa, mas
ganhou, porém, a ressurreição. Marta e Maria não foram privadas do sofrimento
da morte do seu irmão, mas viram seu irmão após quatro dias de enterrado
reviver. O apóstolo João estava preso, mas não estava aprisionado. Na ilha, em
uma cela, teve tempo farto para uma busca contínua de Deus. Ali recebeu as
mais doces revelações que algum cristão um dia já recebeu. Paulo falava das
perseguições e sofrimentos como um privilégio e oportunidade de retribuir o
amor recebido de Deus.
Não levamos vantagens diante dos demais, porque na terra não há ninguém
justo, que mereça tal condição. No entanto, uma vez justificados pelo sacrifício
de Jesus na cruz, passamos a receber privilégios iguais aos de Jairo, Marta e
Maria, João e Paulo. Sendo assim, levamos uma grande vantagem diante dos
demais. Resta-nos saber como usá-la em 2009.

FIM!
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Reunião de Diáconos e Diaconisas
Informamos e convocamos todos os diáconos e diaconisas para reunião
administrativa que acontecerá na próxima terça-feira (20/01/09) ás
19:30hs em nossa igreja. Pedimos encarecidamente que não faltem.
Iremos tratar de assuntos pertinentes a nosso ministério. Desde já
agradecemos a presença de todos.

Pr. Agripino
Marinho
82-3352.2219

Pr. Plínio Silva
82-9984.6579
pastorplinio@
ibgenesis.com.br
Pr. Sérgio Corrêa
82-8869.2350
pastorsergio@
ibgenesis.com.br
Presb. Luiz Carlos
82-9331.7052
lulaelu@gmail.com
Presb. Paulo
Roberto
82-3033.2843

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
17.Min.Visitação

.........................................................................................
Ministério Diaconal
Ministério de Louvor
“...como o filho do homem, que não
É muito bom estarmos em
veio para ser servido, mas para
servir e dar a sua vida em resgate
por muitos.” Mateus 20:28.

O Diaconato é um ministério
formado por homens e mulheres
que, aos moldes bíblicos, se
dispõem ao serviço auxiliador e
apoiador material e espiritual na
igreja local. Uma das funções do
Ministério Diaconal é o de atender
as necessidades e dar suporte aos
cultos e eventos realizados pela
Igreja. Para que essas
necessidades sejam supridas,
contamos com o apoio dos
obreiros, que são homens e
mulheres, compromissados com
o Reino de Deus que utilizam de
seus dons e habilidades dados por
Deus, para servir aos outros,
auxiliando este ministério.

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

Pr. Guilherme
Cerqueira
82-9973.1510
pastorguilherme@
ibgenesis.com.br

comunhão! E por isso nosso
ministério vem alegrando-se com
a vitória de cada levita, com o
ingresso de novos componentes
e com a solidariedade dos irmãos
que não têm medido esforços para
abençoar a obra do Senhor. A
última conquista que celebramos
foi o casamento do nosso baixista, o
Aldinho, que começa a realizar um
grande sonho ao lado de Nívia.
Louvamos a Deus pelo ingresso de
Filipe (Montanha) em nosso
ministério e pela vida dos nossos
irmãos Aldinez e Júnior que tem
nos ajudado muito. Obrigado!

''E serás bem-aventurado, pelo fato
de não terem eles com o que te
recompensar; a tua recompensa,
porém, tu a receberás na
ressurreição dos justos'' Lc 14:14

.........................................................................................
1ª Grande Vigília de Oração 2009
Convidamos você e sua família para participar da 1ª
Grande Vigília de Oração 2009. Estaremos orando por
diversas causas. O tema será "DESPERTAI!" IS
42:01a e o preletor será o Pr. Saul da Igreja Verbo
da Vida. Aguardamos a presença de todos!
Vigília de Oração
Dia 30.Jan das 20h a 00h
na Igreja Batista Gênesis

Geração Ativa
Todas

as fases da vida de uma pessoa são importantes, mas a da
adolescência é especial. O corpo passa por transformações
impressionantes, novos sentimentos nunca experimentados, novas
emoções. Às vezes nos sentimos como uma criança, em alguns
momentos tudo parece tão difícil e aí vem àquela saudade de um colo. Em
outros, se tem à certeza de que está com a razão, de que sabe o que se
quer e achamos muito chato ter que dar tanta satisfação. E nem sempre
encontramos alguém para desabafar, ou para ajudar a resolver aquele
problema que nos deixou olhando para o teto quase a noite toda! Nessa fase
da vida é muito importante que o adolescente se envolva com as coisas
do Senhor e use a força e a energia que tem na obra de Deus. Muitos
passam por esse período envolvendo-se com atividades seculares que
não são ruins em si mesmas, mas que não acrescentam nada em seu
crescimento espiritual. O Geração Ativa (Ministério de Adolescentes)
quer desenvolver um grupo de adolescentes que ajude a escrever e
mudar a história das comunidades da cidade de Maceió, onde todo
adolescente que olhar um de nossos projetos ou uma de nossas atitudes
encontre em nossas vidas verdadeiros adoradores e amigos. Estamos
cadastrando todos os adolescentes da Batista Gênesis, se você tem entre
12 e 18 anos, procure por Marcus ou Lisiane e cadastre-se. Venha você
também fazer parte desta Geração Ativa.

Agende Gabinete
82.3032-3019
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

(16/01/2009) haverá reunião com
todos os coordenadores do ECC
(Encontro de Casais com Cristo). A
mesma terá seu início as 20hs em
nossa igreja. Não faltem, pois,
iremos tratar da realização do
nosso 2º ECC.

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

.........................................................................................
Reunião
Pr. Naldo Lisboa na
Coordenadores ECC
Gênesis
I n f o r m a m o s q u e a m a n h ã O cantor e pastor Naldo Lisboa
estará adorando ao Senhor no
próximo dia 01/02/09 em nossa
igreja. Queremos convidar a
todos para estarmos juntos
louvando e adorando a Deus.
Não perca, pois serão momento de
profunda comunhão. Convide
outras pessoas para estarem
conosco neste dia!

.........................................................................................
Aniversariantes da Semana
18.Jan : Adriana Wanderley
18.Jan : Lana lúcia
20.Jan : Arley Casado

20.Jan : Maria Cláudia
21.Jan : Linaldo C. Rocha
24.Jan : Lidiane Mendes

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

Venha se divertir conosco e fazer novas
amizades. Toda Sexta às 19hs na quadra de
esportes de nossa igreja.

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

Futebol Feminino

1º Encontro de Diáconos
Será no dia 14/02/2009 o 1º Encontro de
Diáconos Batista Gênesis. Esteja orando para
que o Senhor derrame suas bençãos sobre
este novo desafio.

Venha e traga amigas!
......................................................................................................................
Escala semanal Ministério Diaconal
DIA
SERVIÇO

QUI

DOM(M)

DOM(N)

22/1/09

25/1/09

25/1/09

NIREIDE

-

CL AÚDIA

ISAAC

-

-

-

Pr. GUILHERME
BRAZ / MÁRCIO
ADRIANO

Água
Dirigente
Estacionamento
Kids

-

-

BRAZ

ROSÁRIO

JORGE

Recepção-1

ALOÍSIO / MARIA JOSÉ

JUCI / ROSÂNGELA

ADELMO / JUCI

Recepção-2

LUCIENE / ROSÂNGELA

-

JARBAS / MARCIELI

-

-

MARCUS / LISIANE

Ofertório

Visitantes

Coordenador da Equipe: Diac. Dilson (Contato: 88515525)

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

-

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

Terça
18:00
19:00
19:30
20:00

-

Intercessão
Culto dos Adolescentes
Ensaio do Min. de Dança
Futebol Masculino

Quinta
18:30 - Intercessão, oração, agradecimentos
19:00 - Ensaio do Min. de Dança Infantil
19:30 - Culto da Santificação

Sexta
19:30 - Ensaio do Min. de Dança
20:00 - Futebol Feminino

Sábado
15:00
15:00
15:00
19:00

-

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

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

Atividades Semanais

Propósitos de Jejum e Oração
1. Pastores e Líderes;
2. I Encontro de Diáconos IBI Gênesis;
3. Ministério Diaconal;
4. Implantação de Grupos Pequenos;
5. Ministério de Evangelismo e Missões;
6. Término da Construção;
7. Por nossos Governantes;
8. Pela paz em Israel;
9. Por nossos membros e suas famílias;
10. Projetos da Igreja para o ano de 2009.

..................................................
Agenda Gênesis
19/Jan : Reunião Coordenadores ECC
20/Jan : Reunião de Diáconos e Diaconisas
27/Jan : Culto de Formatura (Nutrição)
28/Jan : Culto de Formatura
30/Jan : Grande Vigília de Oração
01/Fev : Pr. Naldo Lisboa na Gênesis
02/Fev : Reunião de pastores e presbíteros

