ESCALA SEMANAL MINISTÉRIO DIACONAL
Servindo com excelência a Noiva de Cristo

DIAS

SERVIÇO
Dirigente
Água
Ofertório

QUA
16/10

DOM (M)
20/10

DOM (N)
20/10

ROSÂNGELA BOT.

-

PB. DILSON

ELENI

-

VAL

ANT. ANDRADE

LUCIENE

MARINHO

Recepção 1

MANOEL

-

MARCOS ANTÔNIO/MADSON

Recepção 2

CAYENNE/ISABELLA T./NIREIDE

ELIS ROBERTA

-

Kids

-

-

ANTONIEL

Estac.

-

-

MÁRCIO/HÉLIO/MARCUS W.

Maceió, 13 de outubro de 2013 - Nº298
informativo semanal

Coordenador da Semana: ANGÉLICA (8845-0359)

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;

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

AGENDA GÊNESIS
OUTUBRO

MÊS DAS CRIANÇAS
com culto na quadra de esportes

13

OUTUBRO

DIA DOS PROFESSORES
com programação especial na EBD

19

"No Senhor, todavia,
nem a mulher é
independente do
homem, nem o
homem, independente
da mulher."
1 Coríntios 11:11

Meditação

6 Restauração das Famílias;

06, 13, 20 e 27

Versículo da
Semana

OUTUBRO

CULTO JOVEM, AÇÃO MISSIONÁRIA E KIDS
GAMES

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

A mulher não foi
feita da cabeça para
superar ao homem,
nem de seus pés,
para ser pisoteada
por ele, mas de sua
costela para ser igual
a ele, sob seu braço
para ser protegida, e
próxima ao seu
coração para ser
amada. Marido e
mulher devem estar
unidos, social,
emocional e
espiritualmente,
assim como a
Trindade, embora
sejam três pessoas,
é uma. Esta é uma
forma de marido e
mulher refletirem a
"imagem de 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

VOCÊ JÁ OUVIU FALAR NELA?
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

(Gênesis 3.9) - “E chamou o SENHOR Deus a Adão, e
disse-lhe: Onde estás?”.
Você já ouviu falar em oração? Não, não falo ouvir por ouvir,
falo em alguém quem já descreveu para você com paixão pelo
tema, acerca da importância que a oração tem em sua vida, e
nos efeitos benéficos que ela produz no nosso relacionamento
com Deus. Na verdade, estamos vivendo em meio ao caos,
uma geração caída e dominada pelo pecado que tem sofrido
terrivelmente com as consequências de seus erros. O
problema começa aqui, pois a oração foi a ferramenta que
Deus nos entregou para exercermos o nosso direito mais
importante, que é o de sermos filhos de Deus. Ela era a ponte
de comunhão entre Deus e Adão, o primeiro homem criado. Ali
ele estava estabelecendo um padrão.
É interessante como o tema oração deixou de ser prioridade na
vida do cristão, e por consequência, também deixou de ser um
tema prioritário nos púlpitos das igrejas. Vamos fazer um teste
aqui? Dentro do seu ciclo íntimo de pessoas com quem você
comunga sua fé na igreja, quantos atribuiria o título: “Está ali
um homem de oração?”. Não havendo oração, também não há
poder de Deus, nem libertação plena. Ambos caminham
juntos. Está aqui uma resposta para vivermos tempos de
igrejas lotadas de pessoas, porém sofrendo a ausência de
Deus.
Quando Adão pecou, a primeira negligência cometida por ele
foi o não comparecimento ao local diário de oração. Veja o que
o pecado produziu, onde ele foi justamente manifestar sua
face mais perversa. A oração é a fonte da vida espiritual do
crente, se estando bem já necessita de oração, imagine indo
mal como Adão. Uma coisa maravilhosa, mesmo que Adão
tenha negligenciado seu período de oração, veremos Deus
buscando um novo contado, desejando restabelecer
comunhão com o homem. Curioso, muitos pensam que se o
homem pecar Deus o rejeitará para sempre imediatamente.
Não é isto que vemos em Adão.
Muitos já deram testemunho dos benefícios da oração, mas
nenhum foi tão longe como Davi. Observando suas poesias nos
Salmos, iremos encontrar muitos textos que nos dão a
dimensão correta da importância da oração para o cristão:
(Salmos 6.9) - “O senhor já ouviu a minha súplica; o
SENHOR aceitará a minha oração”. A confiança do
Salmista estava bem fundamentada nas experiências de cada
dia. Ele vira Deus respondendo suas orações de forma
espetacular. Podia falar melhor que ninguém do que ela
significou em sua vida. Não é que fosse possível a Deus
atender suas orações, mas que ele já havia atendido suas
orações: (Salmos 66.19) - “Mas, na verdade, Deus me
ouviu; atendeu à voz da minha oração”.

Se quiser viver uma vida espiritual triunfante, se desejar ser
amigo de Deus, tem que tornar o assunto prioritário em sua
vida. Quem ora se fortalece, conhece o coração de Deus e
sempre se doam a obra de Deus. Agora para finalizarmos,
quanto tempo você investe em oração por semana em sua vida?
- FIM -

FEIJOADA NA GÊNESIS
Junte todos os ingredientes para uma boa feijoada, adicione
alegria e comunhão e venha saborear mais uma deliciosa
feijoada preparada com muito amor. Será no dia 10 de
novembro, às 12h (meio dia), após a Escola Bíblica Dominical.
Os ingressos estão à venda a partir de hoje com nossa irmã Eleni
e irmão Marcelo e custam somente R$ 10,00 por pessoa. Você
não pode ficar de fora dessa! O valor arrecadado será revertido
para o Encontro de Homens e Mulheres que acontecerá nos dias
30 de novembro e 01 de dezembro de 2013. Contamos com
você!

# FEIJOADA | 10.NOV | 12H | NA GÊNESIS #

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.

ENCONTRO DE HOMENS E MULHERES
Já estão abertas as
inscrições para o Encontro
de Homens e Mulheres,
que será realizado nos dias
30 de novembro e 01 de
dezembro de 2013, cujo
tema será QUEM SOU EU?
(1 Cr 17:16b).
O encontro será realizado
no Rancho Pé de Pinhão,
em Marechal Deodoro,
onde estarão levando a palavra os preletores Pr. Gilson Barreto e
Pra. Joseide.
O investimento por pessoa é de R$ 90,00. As vagas são limitadas
e as fichas de inscrições já estão disponíveis com os irmãos
Marcelo e Eleni.
Maiores informações estão disponíveis com o Presbítero Bráz ou
irmã Iolanda.

Procure a irmã Rosária e faça sua doação.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
13.Out : Gabriel Matheus Silva Lima

 9128-8503

15.Out : Jenilson Gomes da Silva

 8876-6689

15.Out : Germanda Kalyne Lima de Sá

 8822-5239

15.Out : Abnoã de Araújo Silva

 9947-8370

16.Out : Aluísio Bandeira de Carvalho Filho

 3344-4117

17.Out : José Carvalho Maciel

 9978-6315

17.Out : Fabiana Oliveira dos Santos

 9600-8061

17.Out : Marta Maria de Lima Alves

 8812-6013

17.Out : Daline da Silva Santana

 8843-9909

18.Out : Daysa Mirtis de Freitas Alexandre

 9160-9963

18.Out : Elias Alves Gomes

 8729-3248

