ESCALA SEMANAL MINISTÉRIO DIACONAL
Servindo com excelência a Noiva de Cristo

DIAS

SERVIÇO
Dirigente
Água
Ofertório

QUA
30/10

DOM (M)
03/11

DOM (N)
03/11

ROSÂNGELA BOT.

-

-

LANA

-

ELENI

Maceió, 27 de outubro de 2013 - Nº300
informativo semanal

JAMESON

MÁRCIO

ANTONIEL

Recepção 1

HÉLIO

-

JOSÉ TENÓRIO/MARIZA/CÉLIA

Recepção 2

ELIS ROBERTA/RENALDA NERIS

DANIELLA

-

Kids

-

-

ANTÔNIO ANDRADE

Estac.

-

-

MANOEL/MARCELO/ISAAC

Coordenador da Semana: MADSON (9144-0880)

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;

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

"Sonda-me, ó Deus, e
conhece o meu
coração, prova-me e
conhece os meus
pensamentos; vê se há
em mim algum
caminho mau e guiame pelo caminho
eterno."
Salmos 139:23-24

Meditação

7 Ministério de Jovens;

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

Amados é um
privilégio ter um
Deus que conhece
nosso intimo, mais
do que nós mesmos
o conhecemos.
Muitas vezes não
entendemos o que
estamos passando,
não sabemos qual
direção devemos
seguir, não sabemos
o que passa dentro
de nosso coração,
mas o Senhor
conhece nossa
necessidade, nossa
dúvida, nossos
medos, e somente
Ele é capaz de nos
guiar pelo melhor
caminho.

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 “X” DA QUESTÃO
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

(Números 14.6-8) – “E Josué, filho de Num, e Calebe
filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as
suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos
de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos a
espiar é terra muito boa. Se o SENHOR se agradar de
nós, então nos porá nesta terra, e no-la dará; terra
que mana leite e mel”.
Por mais seguro que seja o homem, agente não sabe qual sua
reação diante das dificuldades que enfrentará na vida. Aqui
aprendemos a distinguir quem tem ou não conteúdo, fé em seu
coração. Nem sempre o que sai do coração corresponde a
aparente fé que manifestava. Assim é o homem, sem pressão
todos parecem iguais, mas quando pressionados, espremidos,
agente passa a perceber o que cada um tem por dentro.
Quando finalmente os hebreus chegaram à terra prometida,
um misto de alegria e desespero tomou conta do coração
deles. De alegria porque finalmente puderam vislumbrar a
terra que Deus havia prometido a eles, de desespero porque
tiraram a visão da promessa que haviam recebido de Deus e
colocaram nos habitantes gigantes que habitavam ali e nas
dificuldades que teriam para penetrar naquelas cidades
fortificadas. Quando Deus prometeu que daria uma terra a
eles, pensaram que ao chegar ao lugar eles encontrariam a
terra desabitada e pronta para conquistarem. Erros de
perspectiva já produziu muita dor e desvio de pessoas na terra,
já fez muitos pretensos vitoriosos perderem sua conquista com
a medalha de vitória em sua mão.
Josué e Calebe fizeram parte dos doze espiões que foram
avistar à terra de Canaã depois da travessia do deserto
enviados por Moisés. Dez deram um relatório pessimista sobre
o avanço sobre Canaã, dando um relato verídico sobre o que
viram. Os homens são gigantes, as cidades são fortificadas, é
praticamente impossível de conseguirmos conquista-las. Este
foi o relatório. A visão que teve os espremeu, provocou medo,
estavam depressivos.
Calebe e Josué fez parte do mesmo grupo enviado aquela
terra, viram as mesmas coisas, perceberam as mesmas
dificuldades, mas deram um relatório animador. O problema
era que foram dez dizendo que não dava, contra apenas dois
animados pelo Senhor dizendo que dava. O povo que ouvia o
relatório era um povo fragilizado, durante quarenta anos
ficaram dando voltas no deserto e não chegava à terra
prometida porque não creram em Deus. Agora diante da terra,
ao ouvirem a maioria absoluta dando um relatório pessimista
eles entraram em desespero. Um antigo adágio popular perde
sua validade aqui, não é a voz da maioria que é a voz de Deus.
A maioria apresentou um relatório desprovido de fé, de
segurança, os dois eram quem estavam com a razão.

Josué e Calebe conseguiram decifrar o “X” da questão, quando
disseram: “Se o Senhor se agradar de nós”. Este era o
enigma, esta era a resposta. Naquele caso como em qualquer
outro que envolva um cristão e sua fé, para obtermos a vitória o
que precisamos é apenas é fazer o que agrada a Deus. Feito isto,
a vitória é mais que certa.

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, 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.

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 17 de novembro de 2013.
Pb. Bráz » 9675.0706
brazmaceio@yahoo.com.br

Pb. Dilson » 8851.5525
dilsondbs@gmail.com

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
27.Out : Larissa Dianna J. de Amorim

 3326-3149

27.Out : Luciângela Juvêncio de Amorim

 9331-1321

30.Out : Lisiane da Silva Souza Verçosa

 8859-8905

31.Out : Wildson de Araújo Melo

 8831-5856

01.Nov : Genival Ferreira Leão

 8819-0562

