ESCALA SEMANAL MINISTÉRIO DIACONAL
Servindo com excelência a Noiva de Cristo

DIAS

SERVIÇO
Dirigente
Água
Ofertório

QUA
19/06

DOM (M)
23/06

DOM (N)
23/06

ROSÂNGELA BOT.

-

PB. DILSON

DANI

-

EDILENE

IZABELLI

LUCIENE

JORGE VALDO

Recepção 1

BONIFÁCIO

-

LÉO / CIDA / ANTONIEL

Recepção 2

ANDRÉ ELI / ELZA

EDILENE

-

Kids

-

-

HÉLIO

Estac.

-

-

MARCELO / BONIFÁCIO

Maceió, 16 de junho de 2013 - Nº281
informativo semanal

Coordenador da Semana: JAMESON (8725-7031/9650-7410)

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;
4 Por nossos Governantes;
5 Término da Construção;
6 Restauração das Famílias;

8 Grupos Pequenos;
9 Gestão de Ministérios;
10 Ministério de Comunicação.

AGENDA GÊNESIS
JUNHO

ENCONTRO DE LEVITAS
Externo

23

JUNHO

CULTO TEMÁTICO
às 18h, na Gênesis

23

"A vossa palavra seja
sempre agradável,
temperada com sal,
para saberdes como
deveis responder a
cada um."
Colossenses 4:6

Meditação

7 Ministério de Jovens;

22

Versículo da
Semana

JUNHO

PASSEIO CICLÍSTICO
Organização: Ministério de Esportes

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

Aqui aprendemos
que é preciso
articular bem as
palavras, usar o
vocabulário correto,
o tom de voz
adequado, para
saber falar a cada
tipo de pessoa. É
importante sempre
ter uma atitude
positiva e ter uma
conversa
agradável. Sal em
excesso fica
salgado, e pouco
sal também não é
bom, por isso
devemos ter
equilíbrio e
moderação.

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

ENSINA-NOS A ORAR
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

(Mateus 6.9) - “Portanto, vós orareis assim: Pai nosso,
que estás nos céus, santificado seja o teu nome”.
Os discípulos pediram a Jesus para ensiná-los a orar. Eles
haviam percebido o quanto uma vida de oração produzia frutos
magníficos na vida de Jesus. Não há como conviver de perto
com quem ora e não sentir os benefícios da oração na vida de
uma pessoa. A oração é uma espécie de exercício da alma,
onde o que se exercita em oração vai mais longe, se torna mais
resistente, consegue mais de Deus.
Sua recomendação sugere inicialmente um ambiente de
intimidade absoluta. O local apropriado para oração é o nosso
quarto, e de porta fechada, de forma que ninguém nos
incomode ou veja o que ora orando. Não é um ato de
exibicionismo, mas uma ação de entrega e comunhão. A ideia
de intimidade se acentua quando na abertura da oração nos
recomenda chamá-lo de Pai, e cai aqui por terra todo
exclusivismo quando sociabilizando o pai que tem, Jesus nos
ensina a chamá-lo de: “Pai nosso”.
As vãs repetições, tão comuns em muitas religiões ainda no dia
de hoje, é também combatida com força (7). Ele informa que
oração assim é oração de não cristão, do que não é da família,
daquele que não desenvolveu intimidade, é oração de gentio.
Não é por muito repetirmos que a oração será ouvida ou
atendida. O que se espera de quem ora é que seja um diálogo
como em uma conversa amiga entre pai e filho.
Em seu ensino de como orar aos discípulos, afirma que o pai
sabe o que estamos necessitando antes mesmo de orarmos
(6). É um indicativo de que oração não é a avenida por onde
trafegam todos os nossos pedidos a Deus. Não que seja errado
pedir alguma coisa em oração, mas que esta não deve ser a
motivação primária da nossa oração. Devemos nos mover em
oração para desenvolver intimidade com Deus, para conhecer
seu coração e revelar a Ele o nosso.
A força do início da oração está em uma declaração:
“Santificado seja o seu nome!”. Mais então quer dizer que o
nome de Deus ainda precisa ser santificado? Mas o profeta
Isaías em 6.3 não afirmou que ele é três vezes Santo? É, mas
aqui o assunto é bem outro. Onde é que o nome dele precisa
ser santificado? No nome de filho que nos deu. Como filhos de
Deus, agora precisamos andar de acordo com a sua vontade
para que o nome que nos deu seja honrado, santificado em
nós, através de nós. Então, quando é que o nome dele é
santificado? Quando eu procuro como filho de Deus levar uma
vida santa para honrar a nova família que agora nos deu, a
família de Deus. E quando isto acontece, é dito de nós: “Ali está
um filho de Deus, alguém que aprendeu a valorizar a vontade
do pai e anda de forma correta na sua presença”.
- FIM -

VIAGEM MISSIONÁRIA

“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.
Procure a irmã Rosária e faça sua doação.
Ainda falando em doação, o Gênesis Kids está
se organizando para a viagem missionária e para isso também
precisa de algumas doações como lápis, pirulito, guardanapo,
etc. Para isso você deve procurar a irmã Rosângela, líder do
ministério infantil, e pegar mais informações sobre as doações.
É importante lembrar que em Tapera existe carência de
absolutamente todas as necessidades básicas e com a sua ajuda
podemos fazer diferença naquele lugar. Deixe Deus lhe usar e
doe um pouco daquilo que não vai lhe faltar: amor!

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS
Informamos aos amados irmãos que desejam apresentar seus
filhos que é necessário entrar em contato com o Pb. Bráz ou Pb.
Dilson para fazer o agendamento e passar as informações para
a confecção do certificado de apresentação. Aproveitamos para
lembrar que as apresentações ocorrem sempre no terceiro
Domingo do mês. Sendo assim, a próxima apresentação será
no dia 21 de julho de 2013.
Pb. Bráz » 9675.0706
brazmaceio@yahoo.com.br

Pb. Dilson » 8851.5525
dilsondbs@gmail.com

SEJA UM PROFESSOR DO KIDS!
O ministério infantil informa que
precisa de voluntários e professores
em caráter de urgência para todas as
faixas etárias. No Gênesis Kids as
crianças são ensinadas por pessoas
que tem amor para dar e chamado
para transmitir ensinamentos bíblicos
a estas crianças, pois cremos que elas são a igreja do amanhã.
Por isso, se você tem chamado entre em contato com a irmã
Rosângela e saiba o que é preciso para ser um professor.

CORAL GÊNESIS
Se você tem o chamado para ser um
adorador através da música, o grupo coral da
Igreja Batista Gênesis espera por você.
Venha e faça o teste vocal.
Procure o irmão
Wagner (8827-0069).

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
16.Jun : Alessandra Roberta da Silva Menezes  8843-6652
16.Jun : Paulo Sérgio Gomes dos Santos

 8823-8354

17.Jun : Tércio Pereira de Araújo

 8835-0875

17.Jun : Fabiana de Cássia Brito dos S. Pepes

 8839-0265

18.Jun : Manoel Farias de Melo

 8705-3409

18.Jun : Andréa Ediângela Gomes Tenório

 9621-7070

20.Jun : Eliane de Lima Araújo Moura

 8835-3047

21.Jun : Ronaldo Adriano de Almeida Silva

 9607-4411

22.Jun : Rosa Cristina Peixoto

 8888-7225

