DICA DA SEMANA

ESCALA SEMANAL MINISTÉRIO DIACONAL
“Servindo com excelência a Noiva de Cristo”

CD: AMO VOCÊ - VOLUME 18
O tradicional álbum
romântico da MK Music
"completa a maior idade"
esbanjando vitalidade. A
coletânea Amo Você chega
a sua 18ª edição trazendo
grandes nomes da música
gospel interpretando
lindas e inspiradas
canções que tocam de
forma toda especial aos
corações. Uma profusão
de ritmos e estilos (de
baladas a rock) para
expressar o mais sublime
dos sentimentos. A produção musical ficou a cargo mais uma
vez de Emerson Pinheiro, que sabe como ninguém dar o toque
especial que as músicas precisam para alcançar o coração de
quem se ama.

PROPÓSITOS DE JEJUM E ORAÇÃO

Versículo da
Semana

4 Por nossos Governantes;

"E, se alguém não foi
achado inscrito no
Livro da Vida, esse foi
lançado para dentro do
lago de fogo."
Apocalipse 20:15

5 Término da Construção;

Meditação

1 Pastores e Líderes;
2 Por nossos membros e suas famílias;
3 Pela paz em Israel;

6 Restauração das Famílias;
7 Ministério de Jovens;
8 Grupos Pequenos;
9 Gestão de Ministérios;
10 Ministério de Comunicação.

AGENDA GÊNESIS

10

JUNHO

CULTO DE SANTA CEIA
às 18h, na Gênesis

12

JUNHO

JANTAR DOS NAMORADOS
com o tema NAMORANDO NA PRAÇA

24

JUNHO

BATE-PAPO COM LÍDERES
reunião com todos os líderes da igreja pela manhã

OBS: Para mais informações acesse
www.ibgenesis.com.br/agenda

Como é possível
alguém não for
achado escrito no
Livro da Vida será
entregue à punição
eterna, no lago que
arde com fogo e
enxofre, junto com o
diabo e seus anjos, a
besta e o falso
profeta. E você, têm
seu nome escrito no
livro da vida? Já se
arrependeu dos seus
pecados? Confessou
Jesus cristo como
seu Senhor e
Salvador? Ore e peça
ao Senhor que
escreva seu nome no
livro da vida, tenha
uma vida com Cristo
e viva a eternidade
com o Senhor.
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ROSÂNGELA

-

BRÁZ

DANIELLA

-

MIRLANE

MARCELO

LUCIENE

ROSÂNGELA BARBOSA

ISAAC

-

CARLOS ANDRÉ / ANGÉLICA

KATIANE

-

ANT. LIMA/ANGÉLICA/OSMARI

-

-

ARLEY

-

-

EDUARDO / ANDRÉ ELI

-

-

JOÃO E DIANA

Ano V

Coordenador da Semana: BONIFÁCIO (9922-7408)

Atividades Semanais
Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica
11:00 - Ensaio do Min. de Dança
16:30 - Intercessão
17:30 - Adoração Alternativa
18:00 - Culto da Família
Segunda
19:30 - Futebol Masculino-Membros

Pastores e Presbíteros
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

Terça
18:00 - Intercessão
19:00 - Futebol Masculino

82-9984.6579
pastorplinio@ibgenesis.com.br

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

pastorjesse@ibgenesis.com.br
82-8872.2541

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
14:30 - Ensaio do Min. de Louvor
15:00 - Futebol Masculino (30 anos)
17:00 - Ensaio do Min. de Coral
17:00 - Ensaio dos Adolescentes
19:00 - Voleibol

Pr. Jessé Pimentel

Presb. Luiz Carlos
82-9331.7052
lulaelu@gmail.com

Presb. Dilson Braga
82-9957.2311/8851.5525
dilsondbs@gmail.com

Presb. Bráz Ferreira
82-9675.0706/9132.7761
brazmaceio@yahoo.com.br

Agende Gabinete
(82) 3342.2881
(82) 3032.3019
(82) 8112.5692

AJUDE A GÊNESIS COM OFERTAS E CONTRIBUIÇÕES

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

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

Informações pág. 04
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
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EU PRECISO DE UM MILAGRE
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)
Mt 12.38 – “Um dia alguns dos líderes dos judeus, incluindo
certos fariseus, vieram a Jesus, pedindo para ver um milagre
que provasse que Ele realmente era o Messias”.

O CONGRESSO É PARA TODOS!

Aqui agente chama de mirante um local privilegiado que nos proporcione
uma vista muito bela da paisagem local. Poderia afirmar que este
versículo é um mirante, pois nos proporciona uma visão privilegiadíssima
de uma angústia humana. Todos querem saber se Deus é Deus, todos
aceitam que ele seja Deus se realizar o milagre que deseja, e por fim todos
necessitam de um milagre. Aliás, alguns necessitam de muitos milagres,
não apenas um. Mas para que você quer um milagre? A maioria dos que
desejam um milagre, clamam por uma solução, por algo que elimine um
incômodo, ou por um favor que os privilegie. É um sentimento egoísta que
motiva a necessidade de um milagre.
Poucos necessitam mesmo de um milagre, daqueles que glorificam a Deus
e marcam uma geração para sempre, como o milagre que Davi
necessitava. Estava diante de um gigante gladiador, defendendo o povo
de Deus e a honra do seu nome. Ali só um milagre resolveria, e veja que
embora aquela vitória fosse enriquecer o currículo de Davi como homem
de Deus para sempre, o seu objetivo era mostrar que o Deus a quem
servia era que era o Deus verdadeiro.
O que podemos dizer do dia em que o profeta Elias (2 Reis 1.10) orou e o
fogo desceu do céu? Era uma necessidade pessoal que ele clamava por um
milagre? Muitos falam de coincidência quando um milagre acontece, mas
veja que neste caso de Elias foram duas vezes (12), não existia a
possibilidade de uma coincidência. E qual a razão do milagre? O Senhor
estava indignado porque o Rei Acazias mandara consultar o deus BaalZabube (2 Rs 1.2) para saber se ficaria curado, quando deveria ter
consultado o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Não era um show
pirotécnico, mas uma demonstração do seu poder para que Acazias
soubesse quem era Deus.
É certo que a bíblia também está recheada de milagres de cunho e
interesses pessoais. Curas de filho, ressureição de um irmão já morto há
quatro dias, leprosos, cegos foram curados, uma mulher com câncer
curada apenas porque em um toque saiu virtude do corpo de Jesus,
exorcismo de crianças, milagres espetaculares que atenderam a uma
necessidade pessoal de alguém que estava desesperado diante da sua
dor. Ainda assim, mesmo tendo beneficiado individualmente a alguém,
estes milagres cumpriram o seu papel, como descrito por Jesus em:
(João 11.4) Ao ouvir isso, Jesus disse: “Essa doença
não acabará em morte; é para a glória de deus,
para que o Filho de Deus seja glorificado por meio
dela”.
A verdade é que todos sabem que existe um Deus de milagres, que pode
todas as coisas, e muitos desejam tomar proveito pessoal nisto. É aí que
não alcançam o milagre desejado, porque pedem um milagre, mas pedem
mal, apenas para saciar uma curiosidade, ou para satisfazer um desejo
egoísta pessoal. E você, como se relaciona com a possibilidade de receber
um milagre? Se Deus não estivesse disposto a fazer em sua vida o milagre
que necessita e pede, será que para você ele continuaria sendo Deus?
Será que você estaria disposto a continuar servindo a um Deus que não
fez o milagre pelo qual clama. Deste “versículo mirante” a visão
privilegiada que tenho é que muitos deixariam de adorá-lo, servi-lo se não
recebessem o milagre. Fariam diferente de Paulo, que orando por um
milagre, se contentou feliz e satisfeito apenas com um; “A minha graça te
basta”. Isto mesmo, às vezes tudo que precisamos é de graça para
suportar o problema, não de um milagre. Com milagres para aquele grupo
que interpelava Jesus ele seria Deus, e sem milagres é que provamos se
somos mesmo seus servos.

FIM!

Nos dias 29 de junho a 1 de julho acontecerá na Igreja
Batista Gênesis o 2º CONGRESSO DE ADORAÇÃO E
AVIVAMENTO.
Venha buscar unidade e avivamento para a sua família, através
do louvor e adoração a Deus.
O evento contará com a presença de Enéas Tonini, pastor e
líder de louvor da Igreja Águas do Trono em Caruaru.
A programação teremos várias oficinas: oficina de harmonia e
técnica vocal, oficina instrumental, oficina de comunicação,
oficina de liturgia e muito mais!
Venha celebrar conosco!
2º CONGRESSO DE ADORAÇÃO E AVIVAMENTO.
Local: IGREJA BATISTA GÊNESIS
Dias: 29 e 30 de junho, 1 de julho
Participação: Pr. Enéas Tonini e Banda
Maiores informações: (82)3342.2881
ou www.ibgenesis.com.br

SEJA UM INTERCESSOR
Interceder é colocar-se no lugar de outro e pleitear a sua
causa, como se fora sua própria. É estar entre Deus e os
homens, a favor destes, tomando seu lugar e sentindo sua
necessidade. A intercessão deve ser uma das prioridades da
vida do cristão. Todo crente é chamado a interceder. Desperte
para a intercessão: Lembre-se que você foi chamado para
fazer a diferença em meio a
uma geração corrompida pelo
pecado. Assuma o
compromisso de interceder
pelo livramento e proteção
dos justos que estão em um
contexto de corrupção, e uma
infinidade de pecados. Se
você tem este desejo ou sente
que este é o seu chamado,
procure a irmã Maria José ao
final do culto e tome este
propósito para sua vida.
Ministério de Intercessão

NOVO HORÁRIO DE CULTO
Informamos aos irmãos que fiquem atentos à
mudança de horário dos Cultos de Cura e
Libertação. A partir desta semana (dia 05/06),
os cultos passarão a ser às terças-feiras, às
20h, dirigido pela irmã Rosângela Botelho.
Fique ligado e chame seus amigos e parentes
para serem abençoados nestes cultos.
Venha participar conosco!

PEDIDO DE ORAÇÃO
JANTAR DOS NAMORADOS
O Ministério de Casais e a Gestão de Ministérios estão
organizando mais um Jantar dos Namorados, que
acontecerá no dia 12 de junho, às 19h30, no Salão
Requinte (Murilópolis). O tema deste ano para o jantar
será NAMORANDO NA PRAÇA. O
valor para o casal que deseja
participar desta noite de comunhão,
se divertir bastante e saborear mais
um delicioso jantar é de apenas R$
40,00 e você já pode procurar os
irmãos Carlos e Ana para adquirir o
seu ingresso após o culto.

Não fique de fora!!!

Nosso querido pastor Agripino está passando por um momento
delicado em sua vida e sua saúde está bastante debilitada. Ele
possui um tumor no cérebro e precisamos orar, pois ele é um
homem que passou toda a vida dedicando-se à obra de Deus e
tem sido um pai para nossa igreja, além de ser um grande
exemplo de cristão. Por isso pedimos a todo os irmãos e
membros que o apresentem em suas orações para que Deus
possa cumprir seus planos na vida do Pr. Agripino, amém?!

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
08.Jun : Edilene Maria dos Santos Figueredo

) 8868-5755
)

08.Jun : José Jorge Soares Lopes

) 8897-2505

07.Jun : Juliana Patrícia de França Assunção

