ESCALA SEMANAL MINISTÉRIO DIACONAL
Servindo com excelência a Noiva de Cristo

DIAS

SERVIÇO
Dirigente

QUA
23/10

DOM (M)
27/10

DOM (N)
27/10

ROSÂNGELA BOT.

-

PB. BRÁZ

Água

ROS. BARBOSA

-

FABIANA

Ofertório

RENALDA NERIS

GELZA

MARCELO

Recepção 1

RANILDO

-

MARCO BENTO/JANE/ALUÍSIO

Recepção 2

ELZA/EDILENE

ESTELA

-

Kids

-

-

JORGE VALDO

Estac.

-

-

BONIFÁCIO/ARLEY/MARCELO

Maceió, 20 de outubro de 2013 - Nº299
informativo semanal

Coordenador da Semana: MIRLANE (9327-0200)

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

10

NOVEMBRO

Culto de Santa Ceia
às 18h, na Gênesis

16

"Não te apresses a
sair da presença dele,
nem persistas em
alguma coisa má,
porque ele faz tudo o
que quer."
Eclesiastes 8:3

Meditação

6 Restauração das Famílias;

06, 13, 20 e 27

Versículo da
Semana

NOVEMBRO

ATIVIDADE JOVEM
Organização: Ger. Ativa e Ger. Atitude

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

Às vezes estamos tão
ocupados com o
trabalho, estudo ou
até mesmo com a
própria obra de Deus
que esquecemos o
que realmente é
importante em nossas
vidas. Ter o Espírito
Santo pertinho de nós
é uma questão de
busca e de tempo de
qualidade em Sua
presença, por isso
aquela oração
rapidinha cheia de
petições deve ser
excluída da nossa
vida, pois o Senhor
quer muito mais de
você, justamente por
que Ele tem muito
mais para nos
entregar.

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
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ESTÁ CONSUMADO!
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

(João 19.30) - “E, quando Jesus tomou o vinagre, disse:
Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou ao
Pai o seu espírito”.
“Está consumado!” era a expressão mais forte que poderia ter
utilizado para celebrar a vitória que estava conquistando para
toda humanidade. O efeito do seu brado de conquista traz
benefício ao mundo até os dias atuais, e assim será até a última
alma salva antes do arrebatamento. Tiago, irmão de Jesus, nos
informa que: (Tiago 1.15) - “Depois, havendo a
concupiscência concebido, dá à luz o pecado; e o pecado,
sendo consumado, gera a morte”. Foi exatamente para
aniquilar o efeito do pecado em nossas vidas, que ele entregou
a sua vida. Foi uma troca. Éramos nós quem deveria receber
aquela sentença de condenação. Ele enfrentou o julgamento, o
calvário e o martírio no nosso lugar. Não havia conhecido o
pecado, portanto, foi o justo que nos justificou.
Centenas de anos antes desta hora, o profeta havia antevisto a
cena da crucificação de Jesus, e a descreveu assim: (Isaías
53.10) - “Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o
enfermar; quando a sua alma se puser por expiação do
pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias; e o
bom prazer do Senhor prosperará na sua mão”. Parece que o
que Isaías estava querendo comunicar é que Deus tem muito
prazer na nossa libertação do pecado. Era exatamente isto que
Jesus estava celebrando. Ele havia conseguido.
Aqui costumamos celebrar muito as nossas vitórias. Não raro
podemos ver um pai orgulhoso que coloca uma faixa com o
nome de um filho que foi aprovado em um concurso. Era muito
novo, não tenho recordação disto, mas lembro de ter ouvido
meu pai contar que em 70, depois da conquista da copa, o
Brasil acordou verde amarelo cantando o refrão da música
composta especialmente para aquele evento: “Setenta
milhões em ação pra frente Brasil, salve a seleção”. Estávamos
cheios de orgulho pela conquista. Aquela copa consagrou Pelé,
até hoje tido como o melhor jogador do mundo de todas as
épocas. Dias depois aquele título envelheceu, já não havia
motivos de celebração, até porque em 1974 foram os alemães
quem havia conquistado a copa, o título havia mudado de
mãos. Aqui habita a diferença da conquista de Jesus, ela não
envelhece, não muda de mãos. Paulo afirmou isto quando
disse em sua carta aos Hebreus 10.12: “Mas este, havendo
oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está
assentado à destra de Deus”. E na primeira carta de João 1.7,
ele nos afirma que “o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos
purifica de todo pecado”. Nós não conseguimos ver isto,
porque o efeito é espiritual, mas sob toda casa que repousa
uma família cristã, o sangue de Jesus está ali espargido, e
quando o Pai olha para esta família, deve sentir um orgulho
intenso pelo que Jesus realizou na cruz. E nós nem sempre
celebramos esta que é a nossa maior vitória.

Fui professor de crianças na Escola Dominical no início da minha
carreira cristã. Lembro ter vivido um dia muito especial com
aqueles alunos. Havia contado a história da crucificação de Jesus
naquela classe, e quando finalmente contei que vencendo a
morte, aniquilando o efeito do pecado nas nossas vidas, ele
gritou “está consumado!”, um dos alunos estava com lágrimas
intensas sendo derramadas nos dois lados da sua face.
Emocionado, havia compreendido perfeitamente o que Jesus
havia feito na cruz. Compreendera que ali foi conquistado o seu
perdão. Nos dias seguintes, sempre que chegava a hora de
contar uma história bíblica, ele pedia: Tio, conte a história do
“está consumado!”. Naqueles dias era ele quem enchia seus
olhos de lágrimas enquanto eu contava aquela história, hoje,
olhando para o texto em que antes de expirar ele deu aquele
brado, sou eu que estou com os olhos cheios de lágrimas, com o
coração tomado de um êxtase de gratidão pelo “está
consumado!” proclamado por Jesus.
- 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 #

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,
e m M a r e c h a l D e o d o r o, o n d e
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.

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
20.Out : José da Veiga Barros Neto

 9352-5447

20.Out : Eduardo Sena da Silva

 9173-2599

20.Out : Stephanie Karen S. Figueredo

 9922-7360

21.Out : Jadilson Francisco de Moura

 9930-0085

21.Out : Maria Luysa de Gouveia Almeida

 8708-3044

22.Out : Paulo Anderson Caetano da S. Rocha  8816-9417
22.Out : Izaura Regina Martins

 3352-4231

23.Out : Fabiana Rosângela de Cunha Oliveira  8801-9087
24.Out : Eliane Batista Guedes

 9618-3004

25.Out : Leonilda Vieira de Araújo Neta

 8814-3705

25.Out : Maura Maria dos Santos

 8808-4607

25.Out : Wanessa Gonçalves P. dos Santos

 9311-1716

