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DIAS

Qual é o lugar da mente e da razão na vida
cristã? As experiências e emoções são mais
importantes que o conhecimento intelectual?
Até que ponto poderemos apelar à razão
humana na proclamação do evangelho? A fé não
dispensa o uso da mente? Não é ela apenas um
assunto do coração?
O teólogo e escritor inglês John Stott, um dos
pensadores cristãos mais lidos e mais amados
em todo o mundo, mostra nesse pequeno livro
porque a mente é tão importante para o cristão.
Fácil de ler e ao mesmo tempo desafiador, Crer é
Também Pensar atende na medida certa às
necessidades de uma sociedade saturada de
emocionalismo e presa ao subjetivismo.
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"Feliz a nação cujo
Deus é o SENHOR, e
o povo que ele
escolheu para sua
herança."
Salmos 33:12

1 Pastores e Líderes;
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“Servindo com excelência a Noiva de Cristo”

Muitos pensam que
esta nação é um
reino, um país ou
uma pátria, mas na
verdade, feliz é a
nação cujo Deus é o
Senhor, o povo que
Ele escolheu, então
podemos dizer que
esta nação é a
Igreja. Portanto, nós
que nascemos de
novo, devemos nos
portar de modo
digno da nossa nova
pátria; que sejamos
dela embaixadores,
peregrinos nesse
mundo estranho, até
que o Senhor nos
conceda ir para o
céu, e lá nos
alegraremos no
nosso Deus e
Salvador.

Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica
11:00 - Ensaio do Min. de Dança
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
16:00 - Futebol Masculino
17:00 - Ensaio do Min. de Coral
17:00 - Ensaio dos Adolescentes
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ATLETAS DA VIDA
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

(Filipenses 3.14) - “Prossigo para o alvo, pelo prêmio da
soberana vocação de Deus em Cristo Jesus”.
Agora que acabamos de viver um período de competições do
Pan, podemos constatar que muitos dos que participaram dela
como atleta voltaram com medalhas que esperavam ter
conquistado, pois para isto se prepararam duramente. Algumas
medalhas perdidas, no entanto, eram dadas por certo que já
tinham donos. A perda do prêmio foi uma surpresa amarga e
dolorosa para estes atletas, treinadores, patrocinadores e para a
família.
E quando estes supostos donos das medalhas não conseguiram
conquistá-las, que ensino fica além da decepção e da dor? Como
agir diante de grandes tombos, de derrotas espetaculares, de
lágrimas amargas de decepção e dor? A grande tentação do
atleta nesta hora é a desistência. Contra ela eles têm que
lutar até dar sangue. A diferença entre um atleta brilhante e um
medíocre é justamente esta. O atleta brilhante não se dobra
ante as dificuldades de uma medalha perdida, não se
envergonha por não ter alcançado nota máxima naquele dia. Ele
levanta, lava da sua memória aquela competição e já inicia a
preparação para a próxima.
Para o cristão a perda da medalha do prêmio não pode nem ser
considerada, pois aqueles que perdem não terão acesso ao céu.
Arderá eternamente no lago de fogo, onde haverá muito pranto
e ranger de dentes (Mt 13.42). Inferno.
A bíblia fala em diversos textos que o cristão é como um atleta
que compete contra si mesmo. A nossa luta conta as inclinações
da nossa carne são constituídas de batalhas duríssimas, onde
nem sempre conseguimos ganhar a medalha da vitória naquela
batalha. O apóstolo Paulo escrevendo aos Hebreus nos lembrou
que ainda não temos lutado até a ponto de dar o nosso sangue,
na nossa luta contra o pecado (Hb 12.4) - “Ainda não
resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado”.
Os atletas com toda sua tenacidade e foco devem ser estudados
e imitados por nós que somos atletas espirituais e estamos
lutando pela medalha da vida eterna. O prêmio da nossa
soberana vocação é muito maior que o dos atletas. É eterno, o
deles temporário, muitos são esquecidos depois de alguns anos
que foram celebrados como heróis. Nós jamais seremos
esquecidos, a história dos heróis de Deus jamais será esquecida.
Os céus celebram as nossas conquistas.
Nesta luta hercúlea para alcançarmos o prêmio, agora temos um
reforço substancial do mais significativo dos homens que já
viveu entre nós, Jesus Cristo: (Hebreus 2.18) – “Porque
naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode
socorrer aos que são tentados”. Então sabemos que a partir
de agora não estamos competindo sem ajuda, ele mesmo
competiu e venceu servindo de exemplo para nós. Tendo
vencido, agora nos ajuda nas horas da tentação. Nós não somos
dos que desistem e dos que cedem à tentação, somos
convocados a prosseguir lutando para alcançar o alvo,
alcançarmos o prêmio da nossa salvação.

FIM!

OFICINAS DE MULTIPLICAÇÃO DE
TALENTOS
O Ministério de Ação Social estará
promovendo 3 oficinas para multiplicação
de talentos durante todo o mês de
novembro. As oficinas oferecidas são
ponto de cruz, fuxico e pintura em tecido.
O início do treinamento será dia 05 de
novembro e estará sendo feito sempre
aos sábados, das 14h às 16h, na sala do
Kids 4. Os interessados já podem procurar
a irmã Rosária (8828-2863) ou Maria José (Zezé – 8855-7237).

VI ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO
Em novembro (de 18 a 20) realizaremos o VI ECC (Encontro de
Casais com Cristo) da Igreja Batista Gênesis. O ECC é um
serviço da Igreja, em favor da evangelização das famílias.
Procura construir o Reino de Deus, aqui e agora, a partir da
família, mostrando pistas para que os casais se reencontrem
com eles mesmos, com os filhos, com a comunidade e,
principalmente, com Cristo. Para isto, busca compreender o
que é "ser Igreja hoje" e de seu compromisso com a
dignidade da pessoa humana e com a Justiça Social. A
evangelização do matrimônio e da família é missão de toda a
Igreja, em que todos devem cooperar segundo as próprias
condições e vocação. Convocamos os amados irmãos a
estarem orando por mais este grande evento evangelístico de
nossa igreja. Contamos com todos vocês!

FEIRÃO DE USADOS
O Ministério de Ação Social também
está organizando mais um FEIRÃO
DE USADOS e é importante que
você faça parte deste projeto, pois
toda a renda será revertida para a
construção do templo. Estará
disponível na igreja uma caixa
grande para que você possa
colocar aquilo que desejar doar
IG
RE
SIS
para o feirão. Aquela peça de roupa
JA B
NE
ATISTA GÊ
que você não usa mais, tênis, cobertor,
toalha ou ainda eletrodoméstico que esteja
em bom estado de conservação mas você insiste em mantê-lo
parado, faça esta doação e contribua para o crescimento do
reino de Deus.
O feirão será realizado no dia 18 de dezembro deste ano. Para
mais informações sobre o evento procure a irmã Rosária (88282863) ou Maria José (Zezé – 8855-7237) do Ministério de Ação
Social.

CASAMENTO COLETIVO
As inscrições para o Casamento Coletivo de 2011, que será
realizado no dia 03 de Dezembro de 2011 às 19h30 na Igreja
Batista Gênesis ESTÃO ABERTAS ATÉ HOJE, 30 DE
OUTUBRO.
IMPORTANTE: Se você deseja participar do casamento mas
ainda não se inscreveu procure ainda hoje, após o culto, a
Marcielle ou o Jarbas e tire todas as suas dúvidas.
Informações e inscrições:
Jarbas e Marcielle ou pelo email
marciellelopes@gmail.com

CULTO TEMÁTICO + SANDUBA
No próximo Domingo, dia 06 de
novembro, às 18h, teremos mais
um culto temático organizado
pelo Ministério de Louvor com o
tema MINHA CASA, UM LUGAR
DE CURA, onde você poderá
ouvir histórias de famílias que
tiveram suas vidas mudadas.
Após o culto, às 20h, teremos um
delicioso momento de comunhão
com mais um SANDUBA, com o
intuito de arrecadar verbas para o
VI Encontro de Casais. Os ingressos
já podem ser comprados hoje com nosso irmão ISAAC ao final
do culto. Custa apenas R$ 5,00 por pessoa e dá direito a 1 XBurguer e 2 copos de refrigerante. Portanto não deixe de
participar deste momento maravilhoso na presença de Deus.
Reúna sua família e chame seus amigos e participe!

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
30.Nov : Lisiane da Silva Souza Verçosa
31.Nov : Wildson de Araújo Melo
01.Nov : Genival Ferreira Leão
03.Nov : Gessé Celestino da Silva
03.Nov : Marcely Kathryn Oliveira Martins
03.Nov : Emilly Assunção dos Santos
03.Nov : José Emanuel da Silva Filho

