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Servindo com excelência a Noiva de Cristo
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Estac.

-

-

GERAÇÃO ATITUDE

Coordenador da Semana: ISAAC (9311-1166)

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;

6 Restauração das Famílias;
7 Ministério de Jovens;
8 Grupos Pequenos;
9 Gestão de Ministérios;
10 Ministério de Comunicação.

AGENDA GÊNESIS
OUTUBRO

IX ECC
Encontro de Casais com Cristo

06, 13, 20 e 27

OUTUBRO

MÊS DAS CRIANÇAS
com culto na quadra de esportes

13

"E conhecereis a
verdade, e a
verdade vos
libertará"
João 8:32

Meditação

5 Término da Construção;

04 a 06

Versículo da
Semana

OUTUBRO

DIA DOS PROFESSORES
com programação especial na EBD

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

Jesus nos libertou do
pecado e da morte.
Ele pagou o alto preço,
com seu próprio
sangue derramado lá
na cruz. E o que temos
feito com nossa
liberdade ? Devemos
usar nossa liberdade
com prudência, as
escrituras dizem que
podemos todas as
coisas, mas nem tudo
convêm. Então vamos
usar a liberdade, para
ajudar outros cativos
em pecado e em ideias
falsas sobre Deus.
Vamos usar a
liberdade do Espírito
para sermos
transformados como
Cristo (2 Co 3:17-18).
Vamos usar nossa
liberdade para celebrar
e adorar a Deus.

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

Presb. Gilvan Barbosa
82-8816.2412/9944.7125
gilvanbarbosa.al@gmail.com

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

O FILÓSOFO DAS BRENHAS
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

“Porque qualquer que pede recebe; e quem busca
acha; e a quem bate abrir-se-lhe-á”. (Lucas 11.10)
Um homem vivia na beira da estrada e vendia cachorrosquentes. Não tinha rádio, não lia jornais, não se importava com
o que acontecia no mundo. Colocou um cartaz na beira da
estrada, anunciando a mercadoria, e ficou por ali gritando
quando alguém passava: “Olha o cachorro-quente especial!” E
as pessoas compravam. Com isso, aumentou os pedidos de
pão e salsicha, e acabou construindo uma mercearia. Então, ao
telefonar para o filho que morava em outra cidade e contar as
novidades, o filho disse: “Pai, o senhor não tem ouvido rádio?
Não tem lido jornais? Há uma crise muito séria e a situação
internacional é perigosíssima!” Diante disso, o pai pensou:
“Meu filho estuda na universidade! Ouve rádio e lê jornais…
portanto, deve saber o que está dizendo!” Então, reduziu os
pedidos de pão e salsichas, tirou o cartaz da beira da estrada, e
não ficou por ali apregoando os seus cachorros-quentes. As
vendas caíram do dia para a noite e ele disse ao filho: “Você
tinha razão, meu filho, a crise é muito séria!”.
A pequena história serve apenas para ilustrar o que acontece
quando uma pessoa deixa de pedir, de buscar e de bater.
Enquanto esteve fazendo sua parte, trabalhando, comprando
pães e indo vender seus sanduiches, prosperou. Com oração
funciona assim, enquanto pedimos, buscamos, batemos,
temos a promessa de que encontraremos resposta. Mas se
pensarmos que o mundo passa por uma crise espiritual, que a
igreja não vive um momento bom na terra, que a apatia e a
mornidão tomou conta do povo de Deus, que Deus não
responde mais orações, certamente seremos vencidos. Os que
perseveram encontram a resposta e o milagre.
Como é bonito ver um cristão guardando seu coração das
informações que temos à nossa volta. É um desafio, pois
somos consumidores ávidos de notícias. O minuto mais caro da
TV é o minuto anunciado durante os telejornais. Um dia estava
fazendo trilha de moto, quando perdido encontrei um
simpático casal de velhinhos que morava nas brenhas, ao
redor de uma mata. Depois de oferecer ao nosso grupo uma
xícara de café, puxando assunto com ele perguntei se não
sentia falta de movimento, de informações, de pessoas para
conversar, de uma farmácia por perto para comprar um
remédio quando adoecesse. Como quem estivesse sem
pressa, o filósofo das brenhas foi respondendo nossas
perguntas uma a uma: “De gente para conversar sinto não,
pois tenho minha velha que conversa comigo. Tem ninguém
melhor do que ela para conversar não. Nela eu confio. De
remédios não sinto falta, porque a cura das nossas
enfermidades vem das cascas das árvores. Da falta de
movimento não sinto não, porque fomos acostumados a viver
por aqui deste jeito mesmo, agora as notícias eu posso escutar
no radinho. Mas sabe moço – colocou de forma professoral –

agente sai ouvindo notícia e só deixa agente assombrado.
Agente fica com o coração pesado, temeroso. É tanta notícia má
no mundo, que agente vive com medo da crise econômica, de
ser assaltado, de ser assassinado. Hoje não escuto mais o rádio,
porque observei que quanto mais ouvia notícia, mais ficava
inseguro. Mesmo vivendo neste lugar protegido, distante de
tudo, um dia depois de ficar por horas ouvindo meu radinho,
quando fui dormir perdi o sono por causa das notícias que tinha
escutado. Perdi o sono com medo de ladrão, de ser demitido do
emprego, de adoecer. Resolvi então fazer um regime de notícias,
pois elas são um verdadeiro ladrão da estabilidade emocional.
Ela tira a força do homem seu moço” – finalizou aquele sábio
agricultor. A notícia que precisamos ouvir já temos, e ela é: o
que pede recebe, o que busca encontra e o que bate a porta se
abrirá.
- 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
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.

IX ECC
Em outubro (de 04 a 06) estaremos realizando o IX ECC
(Encontro de Casais com Cristo) da Igreja Batista Gênesis.
O ECC é um serviço da Igreja, em favor da evangelização das
famílias. Procura construir o Reino de Deus, aqui e agora, a
partir da família, mostrando pistas para que os casais se
reencontrem com eles mesmos, com os filhos, com a
comunidade e, principalmente, com Cristo. Para isto, busca
compreender o que é "ser Igreja hoje" e de seu compromisso
com a dignidade da pessoa humana e com a Justiça Social. A
evangelização do matrimônio e da família é missão de toda a
Igreja, em que todos devem cooperar segundo as próprias
condições e vocação. Convocamos os amados irmãos a estarem
orando por mais este grande evento evangelístico de nossa
igreja. Contamos com todos vocês!

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 20 de outubro de 2013.
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 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.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
29.Set : Marília Rafaela Gonçalo

 8709-4232

30.Set : Cristhiane Carvalho dos Santos

 8831-7057

30.Set : Gilvan Barbosa

 8816-2412

01.Out : Adilane Alves da Silva

 8886-8086

02.Out : Silvano Tavares Feijó

 8890-0802

02.Out : Carlos André de Almeida Silva

 8821-1004

02.Out : Janivleia Pereira da Silva

 8898-8069

02.Out : Aleksângela Kellmanns de A. S. D.

 9324-7305

02.Out : Marlene Oliveira dos Santos

 8828-4001

03.Out : Kety Lucy Ferreira da Silva

 8832-7109

05.Out : Camila Louanne da Silva

 3342-4775

