ESCALA SEMANAL MINISTÉRIO DIACONAL
Servindo com excelência a Noiva de Cristo

DIAS

SERVIÇO
Dirigente
Água
Ofertório

QUA
10/07

DOM (M)
14/07

DOM (N)
14/07

ROSÂNGELA BOT.

-

-

OSMARI

-

GELZA

Maceió, 07 de julho de 2013 - Nº283
informativo semanal

ROS. BARBOSA

ELENI

ANTÔNIO ANDRADE

Recepção 1

HÉLIO

-

BONIFÁCIO/EDILENE/CAYENNE

Recepção 2

CARLOS ANDRÉ/ANGÉLICA

DANI

-

Kids

-

-

HÉLIO

Estac.

-

-

MARCOS (ISABELLA)/FABIANO

Coordenador da Semana: MARCELO (9933-7962)

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

AGENDA GÊNESIS

13

JULHO

AÇÃO MISSIONÁRIA
Informações: Gilvan

14

JULHO

CULTO DE SANTA CEIA
às 18h, na Gênesis

19 a 21

JULHO

RETIRO ESPORTIVO
Informações: Eduardo (82) 8803-2815

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

Versículo da
Semana

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

"Saberás, pois, que o
SENHOR, teu Deus, é
Deus, o Deus fiel, que
guarda a aliança e a
misericórdia até mil
gerações aos que o
amam e cumprem os
seus mandamentos."
Deuteronômio 7:9

Quinta
19:00 - Futebol Masculino

Meditação

Sexta
19:00 - Futebol Feminino

Deus é fiel e sua
aliança é uma aliança
de amor. Ele não nos
abandonará. E nos
tratará melhor do que
merecemos, como um
pai amoroso trata um
filho rebelde melhor
do que ele merece ser
tratado. Mas, nossos
corações devem ser
afinados para honrar a
Deus como Deus, não
apenas como um
símbolo de boa sorte
ou uma visita semanal
nas nossas vidas
ocupadas. Seja o que
for que façamos
devemos fazê-lo
cientes do fato de que
o fazemos diante dele
e para ele!

Quarta
19:00 - Intercessão
20:00 - Culto de Cura e Libertação

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. 04

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

DE VILÃO A HERÓI
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

“Porque quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou
quem se entristeceria por ti? Ou quem perderia tempo
perguntando por que ela não tem paz?”
(Jeremias 15.5)
A eterna e infiel caminhada do povo de Deus está relatada em
uma riqueza de detalhes acentuada na bíblia. Por vezes
pensamos que Deus flagela seu povo com castigos, como se o
povo de Deus fosse injustiçado por sofrer tanto. Na verdade é
o povo que flagela Deus com sua infidelidade. Mas Deus nunca
desiste do seu povo, e planeja a salvação apesar das nossas
falhas, fraquezas e desvios. Uma marca do convívio de Deus
com o seu povo é a sua paciência com ele.
Esta marca de Deus vingador dos pecados de seu povo Ele vai
carregar para sempre, embora a culpa seja inteiramente do
povo. É certo que temos uma base bíblica para pensar que
alguns sofrimentos que o seu povo passa neste mundo são
oriundos das correções divinas, conforme Paulo escreveu em
sua epístola aos Hebreus 12.6 - “Porque o Senhor corrige o
que ama, e castiga a qualquer que recebe como filho”.
Porém o texto fala da ação paterna e corretiva divina, mas
quando o povo para de pecar e confessa seu arrependimento,
Deus amorosamente interrompe imediatamente o castigo. O
problema é que quando Deus retira o filtro da sua proteção,
Satanás faz a festa. Pensamos nestas horas ser Deus quem nos
castiga, quando na verdade o vilão somos nós, que saímos da
presença de Deus que nos protege, caindo nas mãos do
inimigo.
Deus revela a Jeremias a gravidade da situação de Israel. Ele
diz que ninguém se entristece com seu sofrimento, que
ninguém perde tempo perguntando a causa dele, porque todos
já conhecem a causa. O distanciamento de Deus produz estas
tragédias, esquecemos os nossos pactos, nos distanciamos da
pureza, nos tornamos crentes carnais. É contra este processo
de “necrose espiritual do crente” que Deus luta, é por isto que
nos corrige. É só darmos uma olhada em todo o capítulo de
Jeremias 15, que chegaremos a conhecer o tamanho do amor
de Deus. Ele inicia o texto revelando “sem lenitivos” o difícil
quadro espiritual de Israel, mas quando no versículo quinze o
povo de Deus resolve orar a Deus, o quadro vai começar a
mudar. Adiante o povo é mais específico quando ora a Deus
dizendo: (Jeremias 15.18) – “Por que dura a minha dor
continuamente, e a minha ferida me dói, e já não admite
cura? Seria o seu poder para mim como coisa mentirosa,
uma coisa que só aconteceu no passado, seria como
águas inconstantes?” A partir deste ponto, onde o povo
clama a Deus para fazer que haja socorro no sofrimento, Deus
faz cessar aquela saga de coisas ruins. Veja como ele toma
atitude imediata com promessas maravilhosas: (Jeremias
15.20-21) – “E eu te porei contra este povo como forte
muro de bronze; e pelejarão contra ti, mas não

prevalecerão contra ti; porque eu sou contigo para te
guardar, para te livrar deles, diz o SENHOR. E arrebatarte-ei da mão do maligno, e livrar-te-ei da mão dos fortes”.
A salvação que queremos para todos, deve começar em nós.
Deus disse ao profeta Jeremias, como diz a cada um de nós hoje:
“Se voltares a estar da minha presença, então tratarei
suas feridas, apartares o precioso do que é vil...” (19). Se
soubermos conservar a presença de Deus ao nosso lado,
aprendermos a agradar a Deus antes que aos homens e até a
nós mesmos, Ele se levantará do seu trono e sairá em nosso
socorro. Na verdade, temos transformado Deus em vilão por
causa dos nossos sofrimentos. Se aprendermos a observarmos
que aquela promessa de socorro sempre se materializa diante
de uma oração de confissão, saberemos reconhecer e
transformar Deus de vilão no nosso herói.
- FIM -

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

Perdeu algum evento da nossa igreja?
Acesse nossa central multimídia e confira as fotos:

ibgenesis.com.br/media-center

ATITUDE 434
Por motivos de força maior, o Atitude 434 foi adiado. O encontro
será agora nos dias 23, 24 e 25 de agosto, no mesmo lugar,
Chácara Village Paraíso, em Paripueira.
Mas não perca tempo, faça sua inscrição com a Manu ou Gisele
após os cultos de quarta-feira e domingo! O investimento é de
R$ 90,00. As vagas são limitadas e estão quase acabando!
"A vontade de Deus é que vocês sejam santificados:
abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba
controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa"
(1 Ts 4.3-4)

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.

FOTOS VIAGEM MISSIONÁRIA
Já estão disponíveis no nosso site as fotos da última viagem
missionária realizada dias 29 e 30 de junho em São José da
Tapera. Veja o que Deus fez naquele lugar em
www.ibgenesis.com.br.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
08.Jul : Luiz Mário dos Santos

 8817-7238

08.Jul : Elaine Patrícia Lucena dos Anjos

 9327-9013

09.Jul : Telma Maria dos Santos Rebelo

 3031-5000

09.Jul : Nívia Helena dos S. A. Manso

 8801-8257

DOAR, UM ATO DE AMOR!

09.Jul : Marcos Antônio da Costa Silva

 9327-5274

10.Jul : Emerson dos Santos Braga

 9105-4121

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. 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! Contamos com você e estamos abertos a receber
sua doação. Procure a irmã Rosária e faça sua doação.

10.Jul : Juliana Carla do Nascimento Lima

 8819-5542

10.Jul : Polyanna Silva de Gouveia

 8807-5335

11.Jul : Gledson Silva de Andrade

 8845-4471

12.Jul : Wilson Valério da Silva

 9119-6261

13.Jul : Wilami Roger Barreto de Carvalho

 8835-4432

