ESCALA SEMANAL MINISTÉRIO DIACONAL
Servindo com excelência a Noiva de Cristo

DIAS

SERVIÇO
Dirigente
Água
Ofertório

QUA
12/06

DOM (M)
16/06

DOM (N)
16/06

ROSÂNGELA BOT.

-

DC. MARCELO

OSMARI

-

NALDA

ROSÂNGELA BAR. ANT. PEREIRA

Maceió, 09 de junho de 2013 - Nº280
informativo semanal

MADSON

Recepção 1

MARCELO

-

MANOEL / ELIS ROBERTA

Recepção 2

ULISSES / ELIANE / VAL

IZAURA

-

Kids

-

-

GILVAN

Estac.

-

-

MÁRCIO / MARINHO

Coordenador da Semana: CAYENNE (8818-6323)

Atividades Semanais

Estamos construindo um sonho que
nasceu no coração de Deus
Veja como contribuir na página 06.
PROPÓSITOS DE JEJUM E ORAÇÃO
1 Pastores e Líderes;
2 Por nossos membros e suas famílias;
3 Pela paz em Israel;

Versículo da
Semana
"A soberba precede a
ruína, e a altivez do
espírito, a queda."
Provérbios 16:18

4 Por nossos Governantes;

Meditação

5 Término da Construção;

Hoje em dia, a busca
pelo poder, a
ambição desmedida,
o desejo de levar
vantagem em tudo,
tornaram-se marca
registrada da
natureza humana. É
só olhar à nossa
volta. O pecado de
orgulho é a força
motora de todos os
outros pecados. A
soberba manobra o
coração do adúltero;
o orgulho comanda
as intenções do
mentiroso; a altivez
dirige a vida do
ladrão. Mas não se
engane, atente para
o que diz as
escrituras, o orgulho
leva à destruição, e o
espírito arrogante, à
ruína.

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

AGENDA GÊNESIS

09

JUNHO

CULTO DE SANTA CEIA
às 18h na Gênesis

12

JUNHO

JANTAR DOS NAMORADOS
na Gênesis

15

JUNHO

ATIVIDADE EVANGELÍSTICA + CULTO JOVEM
(aguardando informações)

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

Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica
17:00 - Intercessão
17:30 - Adoração Alternativa
18:00 - Culto da Família
Segunda
19:30 - Futebol Masculino-Membros
20:00 - Ensaio do Coral
Terça
19:00 - Futebol Masculino
19:00 - Curso de Teologia
Quarta
19:00 - Intercessão
20:00 - Culto de Cura e Libertação
Quinta
19:00 - Futebol Masculino
Sexta
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)
15:30 - Ensaio do Min. de Dança
17:00 - Ensaio dos Adolescentes
19:00 - Voleibol

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

Pr. Jessé Pimentel
pastorjesse@ibgenesis.com.br
82-8873.2541/9604.9132

Pr. Plínio Silva
82-9984.6579
pastorplinio@ibgenesis.com.br
Pr. Guilherme Cerqueira
82-9973.1510
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

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) 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. 03

Av. Durval de Góes Monteiro, 1500
Tabuleiro - CEP: 57061-000 - 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 SATISFAÇÃO DAQUELE
QUE OBEDECE
por Ulisses Guedes (gestao@ibgenesis.com.br)

Filipenses 1.19-26
“Porque para mim, o vive é Cristo e o morrer é lucro!”
Ainda que o principal objetivo de Paulo, nesta carta, seja
agradecer a igreja em Filipos os donativos doados a ele e,
exorta-los a permanecer na unidade, tendo o mesmo
pensamento, amor e sentimento. O contexto histórico
também revela que esta carta de Paulo foi escrita quando o
apóstolo estava preso, ou seja, dois momentos
antagônicos: alegria e prisão.
Refletindo um pouco nesse texto, percebo um segredo de
Paulo de como encontrar motivo para alegrar o coração
diante de uma situação bem difícil. Paulo nos mostra que a
verdadeira vida cristã é constituída de fé, alegria e que não
estamos imunes a passarmos por circunstâncias adversas,
perseguições, por momentos de lutas e sofrimentos que
muitas vezes são tentações para que desistamos do
Evangelho, e assim, deixemos de fazer o que sabemos que
é correto, deixando de ouvir e seguir os conselhos do
Espírito Santo.
Então qual era o segredo da vida alegre de Paulo? “Cristo é
minha vida” (v.21) era na união viva com Cristo que ele
encontrava a força de continuar firme em meio às
tempestades e das ondas que vinham sobre ele, mesmo
desejando partir e estar com Cristo, o que é infinitamente
melhor (v.23), certo da sua salvação eterna em Cristo, mas
entendendo também que, por vossa causa, é mais
necessário que eu permaneça no corpo (v.24), ou seja,
Paulo estava entendendo que a obediência está acima de
qualquer desejo ou vontade própria. Fico imaginando a
reação dos discípulos diante disso da declaração de Cristo
ao afirmar que “a minha comida é fazer a vontade daquele
que me enviou a realizar a sua obra” (Jo.4.34).
Que pensemos hoje na satisfação daquele que obedece ao
Pai e através disso encontrarmos, como Paulo encontrou o
motivo para alegrar o coração do início ao fim. Que
aprendamos nesta carta, conhecida como epístola da
alegria, muito pessoal, talvez a mais espontânea e mais
afetuosa dos escritos de Paulo que não se deixava deprimir,
pois sabia que a mensagem é sempre maior que o
mensageiro.
- FIM -

AVISO IMPORTANTE
Em virtude do Jantar dos
Namorados ser realizado no dia
12 de junho (quarta-feira),
informamos que o Culto de
Cura e Libertação,
excepcionalmente, será
transferido para a quintafeira, dia 13 de junho, no
mesmo horário, às 20h.

VIAGEM MISSIONÁRIA

JANTAR DOS NAMORADOS
Está chegando a hora de mais um
Jantar dos Namorados organizado
pelo Ministério de Casais Vida Melhor.
Com o tema “O amor está no ar!”, o
jantar promete uma noite diferente,
agora mais romântico e haverão
sorteios, brincadeiras e muitas
surpresas.
Os ingressos já estão sendo vendidos
a partir de hoje e você já pode
comprá-los por R$ 50,00 (casal) e
obter mais informações com o irmão Luiz Antônio. Os ingressos
são limitados e NÃO SERÃO VENDIDOS NA HORA!
O jantar será aqui na igreja, no dia 12 de Junho, às 19h30.
JANTAR DOS NAMORADOS - O AMOR ESTÁ NO AR!
12.JUN | R$ 50 | 19H30 | NA GÊNESIS

“Em verdade vos digo que, quando o
fizestes a um destes Meus pequeninos
irmãos, a Mim o fizestes.”
Mateus 25:40
Nos dias 29 e 30 de junho estaremos
realizando a III Viagem Missionária da
Igreja Batista Gênesis. Na ocasião
iremos repetir o destino revisitando São
José da Tapera em apoio a nossa
congregação que está começando a
florescer no sertão alagoano.
Nossa atividade terá uma natureza
evangelística com enfoque assistencial,
em virtude da realidade em que nossa igreja está inserida, num
bairro que demanda cuidados do ponto de vista material tanto
quanto espiritual.
Você pode participar orando por este propósito, ofertando para
que seja revertido para os custos do evento e/ou patrocinando a
participação de outros, por último, e não menos importante,
você pode doar cestas básicas que serão distribuídas na
atividade. Dê a sua contribuição e não deixe de participar do que
Deus fará em Tapera!
VAGAS LIMITADAS!
Inscrições: R$ 60,00 (transporte, alimentação e hospedagem)
Informações, inscrições e ofertas com irmão Gilvan e Erivaldo.

DOAR, UM ATO DE AMOR!
Mais do que amor, DOAR é um ato de compaixão e solidariedade.
O Ação Social lhe desafia a doar uma cesta básica que será
enviado à Tapera e distribuído às famílias necessitadas.
Contamos com você e estamos abertos a receber sua doação.

CULTO DA FAMÍLIA
Estaremos recebendo no próximo
Domingo, 16.Jun, o Pr. Javan Júnior que
trará uma palavra abençoada. Chame
amigos e família e venha para o culto
que começa às 18 horas, aqui na
Gênesis.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
10.Jun : Robson Lopes da Silva

-

11.Jun : Hélio Luiz Domingos

 9108-2876

12.Jun : Giulyan Vitória Caldas Cardoso

 8800-7497

12.Jun : Othon Brian Santos Figueredo

 9922-7408

12.Jun : Elení Medeiros de Andrade

 8837-7577

13.Jun : Mitchel da Silva Leonardo

 9910-7150

14.Jun : Antônio Carlos P. da Silva

 8832-4756

14.Jun : Cícero dos Anjos Silva

 9331-6979

15.Jun : Digila Cyntia dos Santos Silva

 8877-9721

15.Jun : José Alan Matias Alves

 9144-6023

