ESCALA SEMANAL MINISTÉRIO DIACONAL
Servindo com excelência a Noiva de Cristo
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ROSÂNGELA BOT.

-

-

Água

-

-

-

Ofertório

-

-

-

Recepção 1

-

-

-

Recepção 2

-

-

-

Kids

-

-

-

Estac.

-

-

-

Maceió, 01 de setembro de 2013 - Nº291
informativo semanal

Coordenador da Semana: -

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
SETEMBRO

PASSEIO CICLÍSTICO
Organização: Ministério de Esportes

07

SETEMBRO

EVENTO CIBISA
Reunião/culto para escolha da nova diretoria

08

"O SENHOR te
guardará de todo
mal; guardará a tua
alma. O SENHOR
guardará a tua saída
e a tua entrada,
desde agora e para
sempre."
Salmos 121:7-8

Meditação

8 Grupos Pequenos;

07

Versículo da
Semana

SETEMBRO

CULTO DE SANTA CEIA
às 18h, na Gênesis

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

Nossas vidas não são
vividas
independentemente.
O Senhor está
conosco
pessoalmente. Ele
segura nosso futuro e
nossa segurança nas
Suas mãos. Nossa
libertação é
garantida; ou
libertação da morte,
que significa serviço a
Ele, ou libertação
para Ele através da
morte, que significa
liberdade dos limites
da mortalidade e a
guerra com o pecado.
O Senhor nos
guardará de todo
mal!

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) 9627-0749

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

UM DEUS QUE SE IMPORTA
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

(Marcos 10.21) - “E Jesus, olhando para ele, o amou e
lhe disse: Falta-te uma coisa: vai, vende tudo quanto
tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu; e
vem, toma a cruz, e segue-me”.
Uma moça muito bela um dia me procurou para desabafar,
queria contar o seu sofrimento com um rapaz que depois de
cinco anos de namoro, simplesmente mandou um recado por
um amigo informando que não tinha mais interesse em levar
adiante aquele relacionamento. Estamos imersos em uma
sociedade completamente afetada pela falta de integridade.
Há uma frieza assustadora nas pessoas, milhões estão
infectados pela semente da falta de sensibilidade e
consideração com os outros. Estamos vivendo em meio a uma
geração que não se importa.
Está ajoelhado diante de Jesus um homem religioso que quer
saber o que deve fazer para herdar a vida eterna. Muito curiosa
à pergunta do moço, ele parece se importar com a maior
preocupação que todos deveríamos ter na vida. Afinal, “de que
adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida
eterna?” Diante da pergunta, Jesus sugere o cumprimento dos
dez mandamentos. A resposta do homem veio rápida:
(Marcos 10.20) – “Ele, porém, respondendo, lhe disse:
Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade”.
A questão parecia resolvida, afinal ele era bom cumpridor
desde sua mocidade dos mandamentos, porém Jesus fez uma
segunda afirmação que produziria uma revolução de valores
na vida daquele jovem se quisesse cumpri-la. Jesus queria
saber se ele se importa. Percebendo que o seu coração estava
completamente aprisionado à sua fortuna, disse: “Falta-te
uma coisa”. Somente uma coisa pode nos impedir de chegar ao
céu? Sim pode. Ele pediu que o homem repartisse sua fortuna
com os pobres, mas ele entristecido foi embora.
Por que Jesus estava interessado em oferecer aquele jovem à
oportunidade de vencer aquela prisão ao dinheiro? Porque ele
sabe que Deus se importa e que, portanto, não temos
condições de servi-lo sem nem nos importarmos também. E
Deus não se importa pouco, se importa demais, senão
vejamos: (João 3.16) - “Porque Deus amou o mundo de tal
maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida
eterna”.
Se o adversário de Deus algum dia tentar colocar na sua
cabeça que Deus não se importa com você, ministre a ele João
3.16. Ele se importa tanto que entregou seu próprio filho para
que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E você, se
importa?

TREINAMENTO GÊNESIS KIDS

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

O Gênesis Kids está realizando um Treinamento de
Capacitação com todos os professores do departamento
infantil durante o mês de agosto. Confira o cronograma abaixo:

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 15 de setembro de 2013.

11.Ago
de 17h
às 17h50

18.Ago
de 17h
às 17h50

25.Ago
de 17h
às 17h50

01.Set
de 17h
às 17h50

Tema: SALVAÇÃO, SANTIFICAÇÃO E SERVIÇO (Como
posso saber se Deus quer que eu trabalhe com
crianças?)
Responsável: Pr. Harry Tenório
Tema: AJUDE-AS (Quais são as necessidades das
crianças?)
Responsável: Andréa Tenório

Tema: ALIMENTE-AS (Como posso ajudar as crianças
salvas a crescer?)
Responsável: Pb. Dilson Santos

Tema: CADA MINUTO CONTA (Como posso planejar
meu programa de ensino?)
Responsável: Izabelli

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 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.

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

ibgenesis.com.br/media-center

Pb. Bráz » 9675.0706
brazmaceio@yahoo.com.br

Pb. Dilson » 8851.5525
dilsondbs@gmail.com

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
à s f a m í l i a s
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.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
01.Set : Mathaus Inácio da Silva

 3034-2666

01.Set : Luciene Lima de Santana

 8865-6690

02.Set : Gibson Claudino da Silva

 9302-9644

03.Set : Rosileide F. da Silva

 8801-5741

04.Set : Luiz Carlos Pimentel dos Santos

 3374-5316

04.Set : Veruska Azevedo Portela

 8801-7717

05.Set : Marcos Vinícius Azevedo Figueiredo

 3325-8782

05.Set : Iolanda do Nascimento Silva

 8896-4080

06.Set : Ana Paula da Silva Santos

 9335-0769

07.Set : Renato Silvano da Silva

 9147-7746

07.Set : Sulamita Gonçalves Pimentel

 8864-5316

