ESCALA SEMANAL MINISTÉRIO DIACONAL
Servindo com excelência a Noiva de Cristo

DIAS

SERVIÇO
Dirigente
Água
Ofertório

QUA
17/07

DOM (M)
21/07

DOM (N)
21/07

ROSÂNGELA BOT.

-

PR. JESSÉ

VAL

-

CAYENNE

MÁRCIO

ELIANE

MADSON

Recepção 1

LÉO

-

J.VALDO / ELZA / RANILDO

Recepção 2

ESTELA / OSMARI

CIDA

-

Kids

-

-

MARCOS BENTO

Estac.

-

-

CARLOS ANDRÉ / ULISSES

Maceió, 14 de julho de 2013 - Nº284
informativo semanal

Coordenador da Semana: IZAURA (3352-4231)

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

19 a 21

JULHO

RETIRO ESPORTIVO
Informações: Eduardo (82) 8803-2815

26

JULHO

REUNIÃO MINISTERIAL
das 19h às 23h, na sala, com todos os líderes

28

JULHO

CULTO DE MISSÕES
às 18h, na Gênesis

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

A NATUREZA INCONSTANTE
DO HOMEM
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

“Mas Jesus não confiava neles, porque conhecia o
homem no íntimo. Ninguém precisava dizer-lhe
quanto a natureza humana é inconstante!”
(João 2.24-25)
João é um evangelista extraordinário. Por ter uma visão muito
emocional, ele consegue enxergar fatos que os outros não
conseguem. Já no início do seu evangelho ele nos proporciona
em um capítulo duas visões de arrancar lágrimas. Primeiro o
zelo de Jesus pela família. Convidado a estar em um
casamento, presenciou o desespero dos anfitriões pela falta de
vinho. Foi falta de dinheiro para comprar uma quantidade
suficiente? Foi falta de planejamento? Não importa, o que
importa é que ele estava lá e evitou que a família e os noivos
passassem por este constrangimento, e para isto transformou
água em vinho. E que vinho! O melhor que foi servido na festa.
O que era para ser a causa de um desespero, se tornou a causa
da alegria.
Mudando de um polo para outro, ao descer a Cafarnaum ele vai
demonstrar seu zelo pelas coisas do Pai, pelas coisas
espirituais. É a cena onde expulsa os vendilhões do templo.
Havia em volta do templo na época da Páscoa, uma das
maiores festas judaicas, um comércio exacerbado de animais
para o sacrifício. Ele não suportou ver a casa de oração, a casa
onde seu pai se manifestava ao seu povo, sendo transformada
em um mercado de negócios. Os interesses estavam
mudando. Aquele era um lugar para buscar a presença de
Deus. O problema estava feito. Ele feriu os interesses
econômicos de muitas pessoas ligadas a religião, e eles não
demoraram a se manifestar: (18) "Que direito o Senhor tem de
mandar todos saírem? –perguntaram os judeus. Se recebeu
esta autoridade de Deus, mostre-nos um milagre que prove
isso". Por falta de visão espiritual não entenderam que aquela
ação de Jesus, era um cumprimento profético: (17) – “Então
seus seguidores se lembraram desta profecia das Escrituras: A
preocupação pela Casa de Deus será o motivo da minha
morte". Era o início do seu ministério terreno, e sua ação já
apontava para cruz.
Bom, agora ele recebia pressão para fazer um milagre que o
credibilizasse a fazer o que estava fazendo. Poucas horas antes
havia feito no casamento um espetacular, mas este não servia,
tinha que fazer outro. Ele ofereceu um por enigma, este ele
não iria realizar ali, mas depois de três anos: (19) - "Pois bem,
respondeu Jesus, este é o milagre que Eu farei para vocês:
Destruam este santuário, e em três dias Eu o levantarei!"
Pronto, estava feito o escândalo. Eles levaram 46 anos para
construir aquele templo, e Jesus dizia que iria reconstruí-lo em
três dias? Sem visão espiritual eles não perceberam que ele
estava falando do santuário do seu próprio corpo, que sendo

desfeito na sua morte pelos judeus, ele o reconstruiria em três
dias com a sua ressurreição.
Não por isto deixou de realizar muitos milagres naquela festa de
Páscoa, tantos que a bíblia nem os nomina, apenas registra:
(23) – “Por causa dos milagres que Jesus fez em Jerusalém
durante a comemoração da Páscoa, muita gente ficou
convencida de que Ele verdadeiramente era o Messias”. Era para
ser esta a marca da festa, mas não foi. Não foi porque aqui se
revela a natureza inconstante do homem. Quando vê os
milagres de Deus ovaciona, aplaude, se rende ao Senhor. Se não
vê milagre não crê na sua autoridade, não confia que Cristo é o
filho de Deus, o enviado por Ele ao mundo para nos salvar. E por
causa desta natureza inconstante, a bíblia deixa registrado que
Jesus os conhecia intimamente e sabia que eles eram
exatamente assim, religiosos seguidores de milagres, não
seguidores de Deus. É uma questão que temos a administrar, e
isto é possível alimentando a nossa natureza humana
diariamente da palavra de Deus, regando-a com oração, e
disciplinando-a com dedicação. Devemos ser seguidores de
Deus, com milagre ou sem milagre. Isto é constância, uma coisa
da qual Deus se agrada.
- FIM -

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.

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)

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. 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.

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
ANIVERSARIANTES DA SEMANA
14.Jul : Andréa Barbosa de Vasconcelos Silva

 8705-5324

16.Jul : Aldem Cordeiro Manso Filho

 8851-5907

16.Jul : Andreia Vieira da Silva

 8861-6826

17.Jul : Carolina Calheiros de Amorim

 8859-5124

17.Jul : Gabriela Calheiros de Amorim

 8861-9581

17.Jul : Isabella Juliana Tenório de Araújo

 8813-9302

18.Jul : Henrique Rafael Souza Lima Santos

 9943-1593

18.Jul : Elizabeth Perciano da Silva

 8828-4781

