ESCALA SEMANAL MINISTÉRIO DIACONAL

DICA DA SEMANA

“Servindo com excelência a Noiva de Cristo”

CD: DIANTE DO TRONO 15 - CREIO
Acaba de ser lançado o 15º CD
do Diante do Trono. Foi uma
gravação histórica, que
celebrou os 15 anos desse
M i n i s t é r i o d e L o u v o r.
Caravanas de todo o Brasil e de
outros países se juntaram ao
povo manauense para
participar do novo álbum. Em 9
de junho de 2012, no
Sambódromo de Manaus, 350
mil pessoas se reuniram para
declarar o senhorio de Cristo. A data da gravação foi escolhida
com carinho, pois nesse mesmo dia foi realizada a Marcha para
Jesus, organizada pela Ordem de Ministros Evangélicos do
Amazonas (OMEAM), quando mais de 800 mil pessoas
declararam sua fé e oraram pela cidade manauense.
O CD contém 14 faixas, sendo seis versões de canções da
Gateway Worship - parceira neste projeto.

PROPÓSITOS DE JEJUM E ORAÇÃO

Versículo da
Semana

4 Por nossos Governantes;

"Respondeu-lhe
Simão Pedro:
Senhor, para quem
iremos? Tu tens as
palavras da vida
eterna." João 6:68

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

21 a 23

SETEMBRO

CONFERÊNCIA | SOM DA COLHEITA
na Gênesis

23

SETEMBRO

CULTO DE MISSÕES
na Gênesis às 18h

28

SETEMBRO

VIGÍLIA
nas salas

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

Pedro sabia que
Jesus era o único
caminho e que Ele
tinha o poder e a
capacidade para
salvar as nossas
vidas e por isso ele
escolheu ficar com
Jesus e ser
submisso a Ele. É
preciso que tenhamos essa mesma
consciência de que
não existe em
nenhum lugar do
mundo ou outro
nome no qual
sejamos salvos
senão no nome e
poder de Jesus. Sua
palavra tem autoridade, é verdadeira e
nos conduz à vida
eterna.
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Maceió, 23 de setembro de 2012 - Nº251
informativo semanal

Ano V

Coordenador da Semana: ISAAC (9311-1166)

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
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

Filiada a

A ORAÇÃO DE HABACUQUE
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

“Senhor, ouvi falar da sua fama; tremo diante dos
teus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época,
as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso
tempo; em tua ira, lembra-te da misericórdia”
Habacuque 3.1-2

Existem sempre duas maneiras de fazermos qualquer coisa,
uma bem feita e a outra mal feita, uma com paixão e a outra
sem sentimento algum, uma por obrigação e a outra com
prazer, uma com alegria e a outra resmungando, uma dando o
tempo necessário para que seja bem feita e a outra apressada
e sem compromisso com a qualidade.
Com o profeta Habacuque aprendemos a orar e viver da
maneira certa. Muitos se conformam a relacionar-se de
qualquer forma. Se tenho um Deus, se posso ir em uma igreja,
se posso ter uma religião, tudo está certo. Não é bem assim
não! Se eu posso além de ser casado, de ter filhos, de ter uma
casa, ser muito feliz, por que iria me contentar a apenas ter
esposa, filhos e casa? Tenho que lutar para ser feliz. E é isto
que Habacuque faz. Ele é diferente dos demais da sua geração.
Ele sabe o que pode ter, ele sabe como já foi no passado, ele vai
lutar para que os sinais e milagres voltem a acontecer no
relacionamento entre Deus e o seu povo.
Para mim a causa estava clara, a relação do seu povo com Deus
não andava bem. Uma situação análoga que acontece em
qualquer relacionamento entre duas pessoas que se amam.
Quando uma deixa de corresponder, deixa de se preocupar,
deixa de fazer tudo para agradar, o relacionamento fica
prejudicado. Por algum motivo, por alguma frustração, por
algum desleixo, porque não se cultivou boas práticas, o
desenvolvimento de um relacionamento pode ficar atrofiado. É
disto que Habacuque fala, de um Deus que é poderosíssimo,
que por amor ao seu povo já havia realizado grandes feitos, de
um relacionamento que poderia ser ideal, mas que agora,
distante por causa dos erros do seu povo; seus feitos faziam
parte de uma história do passado. O relacionamento agora era
superficial e sem vida. Faltava avivamento!
Habacuque faz a oração do inconformado. Ele quer
reaproximar Deus do seu povo novamente. Para ele, um
relacionamento que pode ser intenso, apaixonado, repleto de
sinais e maravilhas, não pode ficar estagnado, sua história não
pode se sustentar em coisas que aconteceram no passado. Sua
luta pelo restabelecimento do relacionamento nos padrões que
apaixona, deve ser também a nossa luta nos nossos
relacionamentos. Tem crente que se conforma em sentir uma
pequena alegria enquanto quanta um louvor, quando poderia
estar desfrutando da presença de Deus e dos seus milagres.
Tem casais vivendo dos feitos passados, há relacionamentos
que se sustentam de lembranças. A oração de Habacuque é a
oração do avivamento.
continuação >>

continuação...

FEIJOADA KIDS

Em relacionamentos é assim, ou temos sinais e maravilhas e ele
é uma bênção, ou nos conformamos com sua estagnação, falta
de alegria, falta de sinais, e ele vira um peso. Isto acontece
porque na vida é assim, sempre existem duas maneiras de se
viver a vida, uma boa e a outra rim. Habacuque era um
inconformado que fez diferença na sua geração. Se tinha uma
maneira gostosa de se relacionar, era esta a que ele queria, era
por esta que ele lutava.

No dia 30 de setembro o
departamento infantil estará
organizando mais uma feijoada
deliciosa e você não pode ficar de
fora. Chame toda sua família,
convide seus amigos e venha
saborear esta deliciosa feijoada aqui na Gênesis, às 12h do dia
30 de setembro. O valor é de R$ 8,00 por pessoa e dá direito a
um copo de refrigerante. Os ingressos são limitados e já podem
ser adquiridos com a irmã Rosângela ao final do culto.

FIM

GRUPO DE RELACIONAMENTO
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

|

ENCONTRO DE HOMENS
Está se aproximando o próximo
Encontro de Homens organizado pelo
Pb. Bráz. Se você é homem e deseja
participar não deixe de 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?

NA GÊNESIS

Informações: Thayse Mary (8864-4327)

OPORTUNIDADE DE EMPREGO
A M.Maria Boutique Gourmet, empresa no ramo alimentício
está selecionando profissionais para as seguintes funções:
Atendente de balcão;
Auxiliar de cozinha;
Auxiliar de padeiro e confeiteiro;
Cozinheiro;
Padeiro e confeiteiro;
Garçon;
Serviços gerais e limpeza.
Se você está interessado ou conhece alguém que tenha alguma
habilidade acima, envie seu currículo para o e-mail
contato@mmariagourmet.com com o título da vaga no
campo do assunto ou procure a irmã Bel do Ministério de Louvor.

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.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
23.Set : Lucielma Farias Gomes Lima

 8823-7319

23.Set : Dilson Braga dos Santos

 8851-5525

23.Set : Bráz Ferreira Lima Júnior

 9675-0706

23.Set : Paloma Gonçalves de Melo

 3324-1758

25.Set : Aline Lino Batista

 8807-6244

27.Set : Erivaldo Farias Gomes

 8823-7317

27.Set : Alan Celso Britto da Silva

 8112-5692

28.Set : Brenda Jennifer B. Lino da Silva

 8111-1159

29.Set : Marília Rafaela Gonçalo Correia

 8709-4232

