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DIAS

Qual o sentido da vida? Você não está vivo
por acaso. Muito antes de o universo ter sido
criado, Deus já tinha um plano para você. E
os propósitos que ele tem para sua vida vão
muito além dos poucos anos que passamos
neste mundo. Você foi criado para viver
eternamente.
Este livro o ajudará a entender o maravilhoso
plano de Deus para sua vida, tanto para hoje
quanto para a eternidade. Uma vida com
propósitos é um manual para viver no século
21 um estilo de vida fundamentado nos propósitos eternos de
Deus, e não em valores culturais. Usando mais de 1.200
citações bíblicas, Rick Warren oferece sabedoria inspirada na
essência do que realmente significa viver.
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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;

7 Ministério de Jovens;
8 Grupos Pequenos;
9 Gestão de Ministérios;
10 Ministério de Comunicação.
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Deus nos criou com
propósito e antes
mesmo de havermos
nascido, Deus já nos
conhecia e foi Ele
quem nos fez deste
jeito e planejou a obra
que Ele mesmo há de
fazer cumprir em
nossa vida. Por isso Ele
está trabalhando,
operando, realizando,
fazendo e edificando.
Diante das
adversidades, que a
Palavra de Deus chama
de provações, somos
aperfeiçoados e somos
aprovados mediante
nossa fé. O Senhor é
quem começou a boa
obra na nossa vida, e
creia Ele mesmo ha de
completá-la, pois tudo
está debaixo do Seu
domínio.
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Coordenador da Semana: MARCOS BENTO (8851-7866)

Atividades Semanais
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
14:00 - Intercessão
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

Pastores e Presbíteros
Pr. Harry Tenório
82-9938.0012
pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Agripino Marinho
82-3352.2219

Pr. Guilherme Cerqueira
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Pr. Plínio Silva
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82-8872.2541

Presb. Luiz Carlos
82-9331.7052
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Presb. Dilson Braga
82-9957.2311
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Presb. Bráz Ferreira
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brazmaceio@yahoo.com.br

Agende Gabinete
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Texto: Mc 8:20-26

FEIRÃO DE USADOS

JANTAR EMPRESARIAL

Esse texto nos trata da cura de um homem cego no povoado de
Betsaida. Betsaida que significa “casa de pesca” estava localizada as
margens do mar da Galiléia, onde nasceram Pedro, André e Felipe.
Essa cidade apesar de ter um significado relevante, foi classificada por
Jesus como uma das três cidades mais incrédulas e impertinentes de
sua época e inclusive sentenciada a um duro julgamento no juízo
final, pior que o de Sodoma e Gomorra (Mt 11-20-24). Venho destacar
nesse texto 3 lições para nossa meditação e conduta:

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.
Está disponível na igreja uma
caixa grande para que você
possa colocar aquilo que desejar
IG
RE
doar para o feirão.
JA

Um evento da Adhonep especialmente preparado para homens
de negócio, líderes e empresários com a participação especial
de Evilásio Almeida Souza, empresário no ramo frigorífico de
Salvador (BA).

(1) O Encontro
O processo de cura desse homem se deu quando pessoas se
importaram com sua causa e levaram a quem de fato tem a solução de
nossos problemas (22), e aí o Senhor Jesus inicia a obra tratando logo
da causa, observe que Ele precisou primeiramente tira-lo do lugar de
acomodação (incredulidade) (23) para depois iniciar o plano da
dependência e relacionamento. Muitas vezes temos perdido a
oportunidade de curar nossa visão em função do nosso orgulho de não
permitir que homens usados por Deus possam estar nos levando ao
encontro de Cristo. Recentemente, pude ser útil a vida de um irmão
que ao longo de alguns anos estava num negócio, porém nunca ia pra
frente, e aí ao identificar que ele precisava sair daquela zona de
acomodação, sai juntamente com outro irmão e conseguimos
encontrar um ponto comercial num lugar de destaque no centro da
cidade. Hoje, ele está completamente feliz em virtude de ter saído
daquela acomodação.
(2) A Cura
Outro fato que me chama atenção é a forma que foi desenvolvida a
cura daquele homem, Jesus agiu de uma forma inexplicável (cuspiu
nos olhos do homem). O processo da cura passa pelo teste da
incompreensão humana a fim de desenvolver o propósito de Deus. Há
momentos em nossa vida que seremos desafiados a acreditar no
inexplicável agir de Deus. Após essa ação, aquele homem abriu os
olhos, porém sua visão a primeiro passo foi racional. “Jesus
perguntou: Você está vendo alguma coisa? O Homem responde: Vejo,
pessoas que parecem árvores andando! Jesus pôs outra vez as mãos
sobre os olhos daquele homem. Dessa vez o cego olhou firme e ficou
curado e começou a ver tudo muito bem” (24-25). Muitas vezes o
processo da cura nem sempre se dá no primeiro passo, somos
passivos de achar que a nossa visão está de acordo com o que
imaginamos, no entanto Deus apesar de seus mistérios, jamais
realizará seus propósitos com engano: “árvore é árvore, pessoas são
pessoas”
(3) Propósito da Cura
“Jesus mandou-o para casa dizendo: 'Não entre no povoado.'” (26). A
cura que Deus queria proporcionar aquele homem não só era dos
olhos, mas também para que ele enxergasse o regresso ao seu lar, a
sua vida, a sua família. Penso que muitos de nós hoje assim como
aquele homem temos estado cego diante do propósito que Deus tem
para nossas vidas e tudo pode começar no nosso lar, enxergamos
ultimamente só metas a cumprir, desafios, consumismo, trabalho e
isso vai nos tornando cada vez mais insensíveis à voz e a visão que
vem de Deus para nos tornar instrumentos em suas mãos. Irmão, que
essa palavra surta como uma bela cuspida em seus olhos para que de
fato você possa enxergar a vontade de Deus que é boa, agradável e
perfeita.
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O feirão será realizado no dia 18 de
dezembro deste ano. Para mais informações
sobre o evento procure a irmã Rosária (8828-2863) ou Maria
José (Zezé – 8855-7237) do Ministério de Ação Social.

JANTAR EM MACEIÓ
Data: 03/12/2011
Início às 20h
Local: Maceió Mar Hotel
Convite individual: R$ 35,00
Mais informações:
(82) 9984-6579 - Plínio Silva
(82) 9982-4517 - Eliel Morais

CASAMENTO COLETIVO

VENHA PARA A EBD

O casamento coletivo está se aproximando. Será realizado no
próximo dia 03 de dezembro e os últimos detalhes como
documentação e outras coisas devem ser acertados com a
Marcielle ou Jarbas para que ocorra tudo conforme o planejado.
O Ministério de Casais tem se esforçado bastante mas alguns
casais deixam as coisas para o último momento. Fale com a
Marcielle ou Jarbas e tire todas as suas dúvidas.

O crescimento na vida cristã não é
algo automático. É necessário
empenho no estudo da Bíblia. Na
Escola Bíblica Dominical os membros
terão a oportunidade de estudar
profundamente as Escrituras Sagradas. O estudo da Bíblia é
necessário por vários motivos. Estudar a Bíblia nos prepara
para toda boa obra (2Tm 3.16,17), nos torna pessoas mais
fortes e bem-aventuradas (Sl 1.1-3), nos dá certeza da
salvação (1Jo 5.13). Estude a Bíblia a fundo conosco na Escola
Bíblica Dominical e desfrute das maravilhosas promessas do
Senhor.

LOUVORZÃO
Na noite do dia 10 de dezembro teremos aqui na Batista Gênesis
um Louvorzão bastante animado e bem diferente. Programe-se
para estar conosco adorando a Deus com muita alegria neste
dia!

EBD : Domingos às 9h : na Gênesis

CONSAGRAÇÃO DA CEIA

LOUVORZÃO
10.DEZ

Venha dedicar o domingo de Santa Ceia ao
Senhor. Participe de nossa consagração que
ocorrerá no dia 11.DEZ, das 08 às 08h55.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
MULTIPLICAÇÃO DE TALENTOS
O Ministério de Ação Social está promovendo 3
oficinas para multiplicação de talentos. As
oficinas oferecidas são ponto de cruz, fuxico e
pintura em tecido e já começaram. Se você tem
interesse em participar procure a irmã Rosária
(8828-2863) ou Maria José (Zezé – 8855-7237).

27.Nov : Rodrigo Medeiros de Andrade
30.Nov : Maria Cícera Lina Caldas
01.Dez : Danielle Soares de Santana Luko
01.Dez : Maria Lúcia Vieira de Melo
02.Dez : Nelma Pereira dos Santos
02.Dez : Luciél Verício de Araújo
02.Dez : Renalda Neris Santiago Barbosa
02.Dez : Ivanaldo José da Silva

