DICA DA SEMANA

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

DVD: ELE NÃO DESISTE DE VOCÊ - MARQUINHOS GOMES

DIAS

“Ele não desiste de você” é um álbum
repleto de grandes sucessos que
marcaram esses 21 anos de ministério
de um dos cantores e compositores
mais conhecidos do meio gospel.

SERVIÇO

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

Atividades Semanais

Versículo da
Semana
"Não é bom agir sem
refletir; e o que se
apressa com seus
pés erra o caminho."
Provérbios 19:2

4 Por nossos Governantes;

Meditação

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

AGENDA GÊNESIS

09

SETEMBRO

CULTO DE SANTA CEIA
na Gênesis às 18h

21 a 23

SETEMBRO

CONFERÊNCIA | SOM DA COLHEITA
na Gênesis

23

SETEMBRO

CULTO DE MISSÕES
na Gênesis às 18h

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

DOM (N)
16/09

DOM (M)
16/09
-

ISAAC

-

MIRLANE

ROSÁRIA

ELZA

-

ANTONIEL / JARBAS

-

ANT.LIMA/CÉLIA/R.BARBOSA

-

ULISSES

-

JORGE VALDO/RANILDO

-

ERIVALDO/ROSE

Maceió, 09 de setembro de 2012 - Nº249
informativo semanal

Ano V

Coordenador da Semana: DANI (8819-5441)

“A produção deste DVD é a realização de um sonho. É
promessa de Deus se cumprindo na minha vida. Só tenho a
agradecer a Deus por tudo”, diz. Uma superprodução foi criada
para captar o som e as imagens que resultaram nesse trabalho
produzido por Marquinho Xavier.

1 Pastores e Líderes;

QUI
13/09

Dirigente
R. BOTELHO MARCELO
Água
KATIANE
Ofertório
MÁRCIO
ISAAC
Recepção 1
VAL
JAMESON
Recepção 2
OSMARI
IZABELLI
Kids
Estac.
Visitantes
-

Ao longo desse tempo Marquinhos
lançou dez discos que juntos somam
mais de 5 milhões de cópias vendidas
em todo o país. Esse DVD, lançado
pela “Sem Limites Produções”, marca
todo esse período e inicia um novo
capítulo agora que ele passa a lançar
trabalhos pelo seu próprio selo.

PROPÓSITOS DE JEJUM E ORAÇÃO

TER
11/09

Este texto mostra a
importância de ser
paciente, cauteloso,
e prudente para
esperar que as
coisas aconteçam
no momento
oportuno. Apressar
as coisas não é
uma decisão
prudente, é preciso
saber esperar para
que se possa ter
um aproveitamento
total de qualquer
situação. O
amadurecimento é
adquirido somente
com o tempo, e as
experiências
precisam ser
vividas dia-a-dia.

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
Terça
18:00 - Intercessão
19:00 - Futebol Masculino
20:00 - Culto de Cura e Libertação
Quarta
19:00 - Futebol Masculino

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

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
82-8873.2541/9604.9132

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

Presb. Dilson Braga
Quinta
18:30 - Intercessão
20:00 - Culto da Santificação

82-9957.2311/8851.5525
dilsondbs@gmail.com

Presb. Bráz Ferreira

Sexta
19:00 - Futebol Feminino

82-9675.0706/9132.7761
brazmaceio@yahoo.com.br

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

Agende Gabinete
(82) 3342.2881
(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
www.ibgenesis.com.br
E-mail: secretaria@ibgenesis.com.br

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes
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O PERIGO DA FACILIDADE
Eduardo Pinheiro

“Que diremos então? Continuaremos pecando para
que a graça aumente? De maneira nenhuma! Nós, os
que morremos para o pecado, como podemos
continuar vivendo nele?“ (Romanos 6:11,2)
O apóstolo Paulo aborda um tema muito interessante no
capítulo seis do livro de Romanos. Duas forças convergentes
estão expostas ali, a primeira é a força da lei, utilizada por
Deus durante todo o período do velho testamento como uma
espécie de trilho para que o homem andasse de forma correta
diante dele e dos homens. Obviamente a lei ajudou a frear a
humanidade em muitos momentos, mas ela se mostrou um
paliativo. Ou seja, ajudou mais não resolveu. Veio então a
graça, a segunda força utilizada por Deus para o controle do
homem e de sua via no meio social que foi inserido. Nesta Deus
estava desejando mudar o home através da sua consciência e
inteligência emocional. Ele envia seu filho Jesus para morrer na
cruz em nosso lugar, pagando ele próprio as nossas dívidas
contraídas através dos nossos pecados.
Havia uma grande diferença entre a lei e a graça, embora as
duas houvessem sido planejadas por Deus para alinhar o
homem com os seus princípios e sua vontade. Na primeira, os
efeitos dos nossos erros eram imediatos. Foi assim que o
mundo foi visitado pelo dilúvio, o Faraó do Egito conheceu as
dez pragas, toda família sofreu com o pecado cometido por
Davi e as línguas foram confundidas em Babel. Já na graça o
juízo é retardado, acontece apenas no final de tudo, quando
aquele que não entendeu a mensagem da cruz e por isto não
fez de Jesus o seu Senhor será finalmente julgado. Na lei o
infrator vai para cadeia, para ele mesmo pagar o preço dos
seus pecados. Na graça Jesus paga na cruz todos os débitos
contraídos pelos nossos pecados e institui uma salvação sem
preço ou sacrifício para nós. Na lei os juízes discutem o grau de
gravidade dos erros e aplica uma pena equivalente. Na graça o
preço pago foi o maior que poderia existir, para que ninguém
reclamasse que o preço havia sido injusto e sem equivalência
diante da gravidade das culpas. Na graça, nada nem ninguém
pode recomprar a nossa salvação, porque ela foi comprada
com a vida do próprio filho de Deus.
Costumamos valorizar as coisas à medida que ela nos custa um
preço. Como na graça a salvação foi consumada sem preço, é
um presente de Deus para nós, parecia estar havendo uma
banalização do sacrifício. Como não viam as consequências
imediatas dos seus pecados para os irmãos da igreja em Roma
depois da instituição da graça, estavam pensando poder
continuar pecando. É aí que Paulo grita: “E então? É assim?
Apenas porque foi de graça vamos continuar pecando? Apenas
porque não vivemos debaixo das correções imediatas
produzidas pela lei vamos banalizar a graça? É necessário que
lembremos: Ela nos chegou de graça, mas não foi de graça.
Fomos comprados por um bom preço, custou a
continuação >>

continuação...

CONFERÊNCIA | SOM DA COLHEITA

vida de Cristo na cruz do calvário” (Rm 6.15). O perigo das
facilidades mora aqui, costumamos dar pouco valor aquilo que
não custou preço algum. No entanto, a obra de amor abordada
por Paulo na sua carta de Romanos, nos leva a um nível superior
de entendimento e paixão. Muito mais intensamente do que os
irmãos do velho testamento, agora que nossa salvação chegou a
nós sem preço, tendo o preço sido pago com sua própria vida na
cruz por Cristo, devemos lutar ferrenhamente contra o pecado.
Só assim estaremos valorizando a salvação que nos chegou de
graça, graça produzida com gostas de sangue e muita dor de
Cristo na cruz.

O Ministério Som da Colheita está
realizando uma conferência que será
realizada na nossa igreja de 21 a 23 de
setembro e o tema será MOVIDOS POR
AMOR, CHAMADOS AO AVIVAMENTO. O
objetivo é despertar, equipar e treinar
líderes de jovens e adolescentes, jovens
universitários e jovens profissionais a aprofundarem seus
relacionamentos com DEUS. Entre os principais convidados
está o cantor Rodolfo Abrantes (ex-Raimundos). O valor da
inscrição é de R$ 25,00 por pessoa. Para saber mais sobre o
evento acesse o site da conferência:

-Eduardo Pinheiro é cearense, esposo da Andréa Shallon
e obreiro da Batista Gênesis.

www.somdacolheita.com.br/conferencia2012

FIM!

GRUPO DE RELACIONAMENTO
ENCONTRO DE HOMENS
Está se aproximando o
próximo Encontro de Homens
organizado pelo Pb. Bráz. Se
você é homem e deseja
p a r t i c i p a r n ã o d e i xe d e
procurar o Bráz para fazer sua
inscrição. O tema escolhido
para este encontro será:
ONDE ESTÁ O DEUS DE
ELIAS? ONDE ESTÃO OS
ELIAS DE DEUS?

Você que é jovem e sente que tem um
chamado para servir na obra e não sabe
onde é melhor ou tem alguma dificuldade
para descobrir qual a melhor área para
servir então esta é a sua chance para se
descobrir. As reuniões acontecem sempre
aos sábados aqui na igreja, às 18h e você
pode chamar seus amigos para
participarem.
AOS SÁBADOS
18H | NA GÊNESIS
Informações: Thayse Mary (8864-4327)

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
09.Set : Leonardo Batista de Freitas

-

09.Set : Edson José Cardim

 8825-1343

10.Set : Daniella de Lima Freitas Domingos

 8849-3696

10.Set : José Antônio da Silva

 9104-7714

11.Set : Marcos Antônio do Nascimento Bento  8851-7866

ENSAIO DA DANÇA - GÊNESIS KIDS
O departamento infantil informa aos pais que todas as terçasfeiras, às 20h, e aos domingos, às 09h, haverá ensaio da dança
do Gênesis Kids aqui na igreja. As crianças devem procurar a Tia
Alessandra para participar dos ensaios.

12.Set : Fábio Roberto Soares Sandes

 9909-3611

12.Set : Carlos Alberto de Lima

-

14.Set : Lucas Victor Albuquerque Dias

 9949-2920

15.Set : Caio Henrique Ferreira da Silva

 8801-5741

15.Set : Vanilda Lúcia Lima

 8803-2666

