DICA DA SEMANA

Escala Semanal Ministério Diaconal

CD: SOU FELIZ HINOS AO VIVO - FERNANDINHO

“Servindo com excelência a Noiva de Cristo”

DIAS

O CD Sou Feliz – Hinos Ao Vivo
de Fernandinho vem com 11
canções que marcaram a vida do
cantor e também a história na
música gospel. A intenção de gravar
tais canções é a de unir a geração
dos nossos pais com a geração
atual.

SERVIÇO

QUI
15/09/11

DOM (N)
18/09/11

-

PRESBÍTERO BRÁZ

-

CÉLIA

Dirigente
ROS. BOTELHO
Água
NIREIDE
Ofertório
ULISSES
Recepção 1
GILVAN
Recepção 2
NALDA
Kids
Estacionamento
Visitantes
-

“Falar desse CD para mim é falar das
minhas raízes, da minha infância, do
meu início de tudo” - diz
Fernandinho.
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DOM (M)
18/09/11

ELZA

JANE

-

CARLOS A./ANGÉLICA

-

ARLEY/MIRLANE

-

JARBAS

-

ANT. LIMA/J. VALDO

-

GP EBENÉZER

informativo semanal

Ano IV

- MARCOS BENTO (3034-3039/8851-7866)
Coordenador da Semana:

AJUDE A GÊNESIS COM OFERTAS E CONTRIBUIÇÕES

Para ficar por dentro de tudo que rolou nas gravações do CD
Sou Feliz, para downloads de wallpaper com tema do CD, e
muito mais entre no Hotsite oficial do CD Sou Feliz no
endereço: www.fazchover.com.br/hotsitecdsoufeliz

Banco do Brasil:
Agência: 3393-6
C/C: 26595-0

Atividades Semanais

Banco Itaú:
Agência: 1465-6
C/C: 21041-5

Pastores e Presbíteros

Fonte: http://www.blogandogospel.com/cd-sou-feliz-hinos-ao-vivo-de-fernandinho/

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 Restauração das Famílias;
7 Ministério de Jovens;

9 Gestão de Ministérios;
10 Aniversário da Gênesis.

AGENDA GÊNESIS
Set

17

Culto de
Santa Ceia

Futebol

25

30

Set

Aniversário
de 10 anos
da Gênesis

Vigília

Set

24

Set

Aniversário
de 10 anos
da Gênesis

Set

"Agora, porém,
despojai-vos,
igualmente, de tudo
isto: ira, indignação,
maldade,
maledicência,
linguagem obscena
do vosso falar."
Colossenses 3:8

Meditação

8 Grupos Pequenos;

11

Versículo da
Semana

01

Out

Kids Games

OBS: Para mais informações sobre nossos
eventos acesse www.ibgenesis.com.br

Sejamos íntegros
perante os homens
e perante o Senhor.
Quem pratica estas
coisas a que se
refere o versículo,
não pode ser
considerado uma
testemunha de
Cristo. Ainda que
todos nós
tenhamos falhas,
tais coisas não
devem ser
praticadas porque
devemos ser
exemplo para
aqueles que ainda
não conhecem ao
Senhor.

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 - Ensaio do Min. de Teatro
14:00 - Ensaio do Min. de Louvor
15:00 - Ensaio do Min. de Dança
16:00 - Futebol Masculino
17:00 - Ensaio do Min. de Coral
17:00 - Ensaio do Grupo Livre

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

Informações pág. 03
Av. Durval de Góes Monteiro, 1500
Tabuleiro - CEP: 57080-000 - Maceió/AL
Contatos
(82)3342.2881 / 3032.3019
www.ibgenesis.com.br
E-mail: secretaria@ibgenesis.com.br

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes

Filiada a

UM PRESENTE PARA VOCÊ!
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)
(Atos 1.4) – “Num desses encontros Ele disse que não
deixassem Jerusalém até que o Espírito Santo viesse sobre
eles em cumprimento da promessa do Pai, um assunto que já
tinham discutido antes”.
Quem não gosta de presentes? Acho que não existe ninguém neste
mundo que não goste de ser presenteado. Pois bem, quando Jesus
estava cumprindo o seu plano de vida na terra, ele deixou um presente
para você. Havia uma instrução específica, um local marcado e uma
circunstância especial para que este presente fosse recebido. Eles
deveriam ficar em Jerusalém aguardando a chegada deste presente. E
eles foram obedientes, ficaram aguardando a chegada do Espírito
Santo. Ficaram buscando.
Para que o presente fosse enviado, no entanto, a morte seria vencida e a
sua ressurreição consumada. Quando aquilo que ele disse que
aconteceria aconteceu, quando ao terceiro dia ele ressuscitou, o pano
de fundo da chegada do presente estava montado. Ele foi o co-autor da
salvação, esteve o tempo todo colaborando para a consumação do
plano divino, senão vejam: (Mateus 1.20) - “E, projetando ele isto,
eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo:
José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher,
porque o que nela está gerado é do Espírito Santo”. João Batista
também testemunhou do que aconteceria, fruto da operação do Espírito
Santo na vida de Jesus: (Mateus 3.11) - “E eu, em verdade, vos
batizo com água, para o arrependimento; mas aquele que vem
após mim é mais poderoso do que eu; cujas alparcas não sou
digno de levar; ele vos batizará com o Espírito Santo, e com
fogo”. Mas o que significa a chegada do Espírito Santo como um
presente de Deus para nós? É disto que vamos tratar a seguir.
A chegada do Espírito de Deus representa que o céu desceu até nós.
Agora não havia mais impossíveis para os que servem ao Senhor. Jesus
diante de um grupo de discípulos excitados com a figueira que havia
secado diante de uma palavra sua, afirmou: (João 1.50) - “Coisas
maiores do que estas verás”. É isto que representa a chegada do
Espírito Santo, a força e o poder de Deus está em nós. Representa que
um milagre pode acontecer a qualquer momento, sem nenhum esforço
humano. Não que isto ocorra porque ele esteja “entre nós”, mas que
está dentro de nós. Acerca disto, Paulo escrevendo aos irmãos de
Corinto afirmou: (I Coríntios 3.16) - “Não sabeis vós que sois o
templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?” Ele
queria inclusive que compreendêssemos bem o significado disto, de que
o céu está entre nós: (I Coríntios 12.1) - “Acerca dos dons
espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes”. Agora
quando estamos tristes, o Espírito Santo nos alegra, quando estamos
caídos Ele nos levanta, quando nos encontramos diante de
circunstâncias impossíveis, Ele produz o milagre. E até quando não
encontramos forças para orar, vejam só o que ele faz: (Romanos 8.26)
- “E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas
fraquezas; porque não sabemos o que havemos de pedir como
convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos
inexprimíveis”. Os seus dons são ferramentas que estão ao nosso
dispor.
Não recebemos de presente apenas a salvação das nossas almas, mais
recebemos o Espírito Santo, e com ele toda possibilidade do céu em nós.
Agora, como você tem feito uso deste presente? Porque não faz o
mínimo sentido termos um presente tão fantástico dentro de nós, sem
que façamos bom uso dele. Permita que ele o capacite, o encha do seu
poder. Desfrute deste grande presente.

FIM!

(RE)CADASTRO DE MEMBROS
Estaremos realizando o cadastro até
HOJE, dia 11 de setembro.
Assim, se você que é membro e ainda
não fez seu cadastro, pedimos que
procure um dos diáconos de nossa igreja
e peça a ficha de inscrição. Contamos
com a colaboração de todos.
Gestão de Ministérios

CASAMENTO COLETIVO
Estão abertas as inscrições para o Casamento Coletivo 2011,
que será realizado no dia 03 de Dezembro de 2011 às 19h30
na Igreja Batista Gênesis.
Informações e inscrições:
Jarbas e Marcielle ou pelo e-mail

10 ANOS DE GÊNESIS
Nos dias 24 e 25 de setembro iremos celebrar o 10º
aniversário da Igreja Batista Gênesis. Serão dois
dias de muita adoração e gratidão ao Senhor por
tudo aquilo que nos tem concedido. Convidamos
você e sua família para compartilhar conosco deste
momento tão especial para nossa congregação. Na
ocasião teremos como preletor oficial o pastor
Dante Gabriel Ferrer. Não fique de fora, convide seus
amigos e celebre conosco mais um ano de vitória em
Jesus!
10 ANOS DE GÊNESIS
DATA e HORA

24 e 25 de Setembro
PRELETOR CONVIDADO

Pr. Dante Ferrer (Osasco/SP)

marciellelopes@gmail.com

PASSEIO GERAÇÃO ATITUDE:
DIVERSÃO E COMUNHÃO

CORAL GÊNESIS

Quando foi a última vez em
que você foi à praia? Não
lembra? Então chegou a
hora! O Geração Atitude
está convidando todos os
jovens para participarem de
um passeio à praia no dia
16 de setembro (feriado).
A diversão é garantida! O
valor por pessoa ficou em R$
15,00 (transporte e almoço), quem
quiser participar procure Leonardo ou
Juliana com urgência.

Se você tem o chamado para ser um adorador
através da música, o grupo coral da Igreja Batista
Gênesis espera por você. Venha e faça o teste
vocal, todos sábados às 17h. Procure o irmão
Wagner (8827-0069).

FUTEBOL: CASADOS X SOLTEIROS
Será a hora da revanche? Depois de
2 vitórias dos casados contra 1
vitória dos solteiros chegou a hora
deste verdadeiro clássico da
Gênesis. Se você tem interesse em
participar procure o irmão Eduardo
(Ministério de Esportes) e tenha
maiores informações, pois o local
ainda não está definido.
O jogo acontecerá no dia 17 de
setembro, às 19 horas, ao custo
de R$ 10,00 por participante.
Lembrando que as informações sobre o local do jogo devem ser
solicitadas ao Eduardo (8856-3661).

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
12.Set : Fábio Roberto Soares Sandes
12.Set : Carlos Alberto de Lima
14.Set : Lucas Victor Albuquerque Dias
15.Set : Caio Henrique Ferreira da Silva
15.Set : Vanilda Lúcia Lima
16.Set : Carmem Eleonôra Gouveia de F.

