ESCALA SEMANAL MINISTÉRIO DIACONAL
Servindo com excelência a Noiva de Cristo

DIAS

SERVIÇO
Dirigente
Água
Ofertório

QUA
24/07

DOM (M)
28/07

DOM (N)
28/07

ROSÂNGELA BOT.

-

PB. DILSON

EDILENE

-

GELZA

ESTELA

LUCIENE

MARINHO

Recepção 1

NATALÍCIO

-

MÁRCIO / VAL / MANOEL

Recepção 2

ELIS ROBERTA / FABIANA

LANA

-

Kids

-

-

ANTÔNIO (ELENI)

Estac.

-

-

NATALÍCIO / ANTONIEL

Maceió, 21 de julho de 2013 - Nº285
informativo semanal

Coordenador da Semana: MADSON (9144-0800)

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;

9 Gestão de Ministérios;
10 Ministério de Comunicação.

AGENDA GÊNESIS
JULHO

RETIRO ESPORTIVO
Informações: Eduardo (82) 8803-2815

26

JULHO

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

28

"Revesti-vos, pois,
como eleitos de Deus,
santos e amados, de
ternos afetos de
misericórdia, de
bondade, de
humildade, de
mansidão, de
longanimidade. "
Colossenses 3:12

Meditação

8 Grupos Pequenos;

19 a 21

Versículo da
Semana

JULHO

CULTO DE MISSÕES
às 18h, na Gênesis

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

"Como será que devo
me vestir para aquela
reunião"? Paulo nos
lembra que há um
conjunto que está
sempre na moda. Nós
usamos essa roupa
porque somos
especiais. Essa roupa
é da coleção do
Grande Estilista
chamado caráter e é
usado melhor quando
estamos com outras
pessoas. Estas
qualidades são
difíceis de usar, mas
sempre uma bênção
para aqueles que nos
encontram quando
estamos usando-as.

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. 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

ONDE ESTÁ DEUS QUANDO
SOMOS TRANSPORTADOS
DA CELEBRAÇÃO PARA
A ANGÚSTIA?
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

“Adão deitou-se com Eva e ela concebeu e deu à luz
um filho a quem deu o nome de Caim, que significa:
"Forjado" ou "Adquirido". Pois, como disse ela:
Consegui um filho homem com o auxilio do Senhor
Deus”.
(Gênesis 4.1)
A mãe celebrou a chegada deste menino como nenhuma outra.
H av i a m e s m o m o t i vo. C a i m e ra u m a e x p e r i ê n c i a
desconhecida, o primeiro dos filhos gerados. O nome escolhido
para ele revela sua celebração, afinal este agora era fruto da
multiplicação humana prometida por Deus a Adão. Forjado nos
lembra “molde”. Ninguém forja uma peça sem um molde e a
peça sai idêntica a ele. É como se ela houvesse olhado para o
menino e houvesse percebido, que parecia com o pai, parecia
com a mãe.
Somos transportados pelo conhecimento da leitura bíblica de
uma cena a outra. Saímos da alegria da celebração deste pai e
mãe pela chegada deste filho, a trágica informação de que ele
desenvolveu uma prática defeituosa de adoração a Deus, o que
produziu a desaprovação do Senhor. Culpa dos pais?
Certamente não, porque Abel, seu outro irmão, adorava a
Deus com perfeição. Aqui nós assistimos uma cena que se
repetiria milhões de vezes em qualquer geração. De um
mesmo ventre, gerados pelo mesmo pai, podem vir pessoas
que receberam o mesmo ensino e mesmo assim apresentar
comportamentos completamente divergentes. Isto acontece
porque o cérebro é como um solo, e a forma de absorção dos
conceitos, ensinos e da genética recebida encontra diferentes
tipos de solos. Existem solos bons, como existem solos ruins.
Tudo depende do trato que se dar a terra das nossas emoções.
Eles foram levados da celebração a angústia, da alegria ao
desespero, na experiência de geração de uma família. Caim ao
perceber que Deus recebia a adoração de seu irmão Abel e
rejeitava a sua; deveria ter reelaborado sua forma de adorar e
de ofertar a Deus. Achou um atalho oferecido por Satanás,
resolveu matar seu irmão. Para ele, sem concorrência Deus
não tinha como fazer parâmetros, e de quebra ele ainda tinha
eliminado aquele que gerava ciúmes em seu coração. Era como
se houvesse formado o conceito de que melhor do que se
corrigir é eliminar o que é perfeito.
A questão que queremos abordar aqui não é a questão
teológica. Nossa pretensão não é mostrar as razões daquele
evento. O que queremos é apenas mostrar como Deus – o
arquiteto e executor do projeto família – sempre está

disponível a nos socorrer quando vivemos em casa eventos que
nos transportem da celebração para angústa. Vejam, antes
mesmo que Adão e Eva saíssem em desespero para tentar
entender o que houve, para corrigir o erro gravíssimo de Caim, é
o próprio Deus que sai nesta tarefa. Foi Ele quem saiu para pedir
contas a Caim do que aconteceu, foi Ele que lançou sobre Caim
uma dura disciplina dos sinais e frutos colhidos por seu grave
erro. É Ele quem sempre sai em socorro da nossa família quando
somos levados da celebração a angústia. Ele assumiu a
responsabilidade para si, afinal é dele a responsabilidade do
sucesso do projeto família, é dele a tarefa de produzir
estabilidade a uma casa que foi instabilizada por um ataque de
Satanás. Caim, onde está seu irmão? Esta foi a primeira
pergunta de Deus já quando estava reestruturando tudo que
fora destruído pelo erro do primeiro filho de Adão e Eva. Ele tem
feito o mesmo por nós sempre que nossa casa se instabiliza por
nossos erros, pelos erros dos nosso filhos. É ele quem elimina
das nossas vidas a angústia, e nos traz de volta a celebração.
Onde Deus está quando somos transportados da clebração para
a angústia? Está ocupado nos ajudando, nos socorrendo,
reconstruindo o que foi destruído pelos nossos erros quando
agimos movidos pelas ofertas de Satanás.
- FIM -

SEJA UM PROFESSOR DO KIDS!

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

CAFÉ REGIONAL
No dia 11 de agosto, às 20h - após o culto - teremos um
delicioso momento de comunhão. Será um delicioso café
regional ao custo de R$ 7,00 por pessoa. Os ingressos estão
disponíveis com nossos
irmãos Gilvan e Nalda.
Todo recurso arrecadado
será destinado para o IX
ENCONTRO DE CASAIS
COM CRISTO. Reúna sua
família e venha participar
conosco, vai ser bom
demais!

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.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
21.Jul : Cayse Evellyn F. da Silva

-

ATITUDE 434

23.Jul : Jonathan Anderson Costa de Jesus

 3324-3050

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)

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

ibgenesis.com.br/media-center

23.Jul : Waunia Gleicy Verçosa da Silva

 8819-0099

23.Jul : Rosemary Correia Manso

 8801-4839

24.Jul : Renata Medeiros de Andrade

 8856-4914

25.Jul : Matheus Barros Florencio

 8805-1920

26.Jul : Amanda Lacerda Pinheiro

 8849-6961

26.Jul : Alex Azevedo Portela

 3328-1113

27.Jul : Thaysa Silva de Gouveia

 8848-5520

