ESCALA SEMANAL MINISTÉRIO DIACONAL
Servindo com excelência a Noiva de Cristo

DIAS

SERVIÇO
Dirigente
Água
Ofertório

QUA
20/11

DOM (M)
24/11

DOM (N)
24/11

ROSÂNGELA BOT.

-

PB. LUIZ CARLOS

DANIELA

-

NIREIDE

ELIANE

LUCIENE

MADSON

Recepção 1

MARCOS ANT.

-

CARLOS ANDRÉ/ANGÉLICA

Recepção 2

JORGE VALDO/ELZA/EDILENE

ISABELA TEN.

-

Kids

-

-

JAMESON

Estac.

-

-

ULISSES/MÁRCIO/JOSÉ TEN.

Maceió, 17 de novembro de 2013 - Nº303
informativo semanal

Coordenador da Semana: BONIFÁCIO (9922-7408)

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
NOVEMBRO

CULTO DE MISSÕES
às 18h, na Gênesis

29

NOVEMBRO

REUNIÃO MINISTERIAL
com todos os líderes de ministério, às 19h, na IBG

30

"Celebrai com
júbilo ao SENHOR,
todas as terras."
Salmos 100:1
Meditação

5 Término da Construção;

24

Versículo da
Semana

NOVEMBRO

ENCONTRO DE HOMENS E MULHERES
nos dias 30/11 e 01/12

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

Louvemos o
Senhor com
alegria! Adoremos
o SENHOR dos
senhores e Rei dos
reis hoje. Vamos
encontrar
pequenos
momentos no
nosso dia,
aproveitá-los bem,
e usá-los para dar
graças e louvar
nosso Pai no céu.
Quando somos
abençoados,
paremos um
momento, para
adorar. Em toda
coisa boa, digamos
uma frase de
adoração ao nosso
Pai gracioso.

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. 04

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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NENHUM SOFRIMENTO
DURA PARA SEMPRE
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

“Mas esta época de escuridão e desespero não vai
durar para sempre” (Is 9.1)
Uma das experiências mais indesejadas da experiência
humana é o sofrimento, mas temos que atestar que além de
muito didática, ela também é essencial a nossa existência.
Além de nos humanizar, o sofrimento produz humildade no
coração do homem, nos leva a presença de Deus de ondem
provém o nosso socorro (Sl 121.1).
É importante afirmar aqui que o sofrimento não foi
programado por Deus, mas é uma característica da existência
humana, uma sentença para nos alinhar com sua vontade.
Todos sofrem em algum momento da vida. Entre os benefícios
do sofrimento está o da glória que produz após a nossa
resistência a ele, como foi descrito por Pedro em sua epístola (I
Pedro 1.11). Há ainda uma observação importante de Paulo
em sua carta ao discípulo querido: (II Timóteo 2.12) - “Se
sofrermos, também com ele reinaremos; se o negarmos,
também ele nos negará”. Perceba aqui onde o sofrimento
deseja nos levar, a saber: A negação de Cristo. Porém, os que
sofrem em silêncio, os que sabem guardar sua fé em Deus
nestas horas, passa por um duro teste de preparação para
reinar com Cristo. Os que conseguem fazê-lo permanecendo
na presença de Deus se tornam vitoriosos.
Deus tinha ordenado ao profeta Isaías escrever em uma
grande placa, com letras grandes, ele queria que ficasse
registrado (Is 8.1) que o sofrimento iria acabar. Os inimigos
seriam derrotados e vencidos. Logo em seguida, Deus anuncia
a peregrinação sofrida do seu povo, que andaria de um lado
para o outro, sem rumo, desanimado e com fome. Olhariam de
um lado para o outro, procurando uma esperança, mas só
veriam angústia, trevas e desespero (21-22). Mas havia
esperança para eles, o sofrimento não duraria para sempre. A
promessa de redenção e do fim do sofrimento foi dada
justamente neste tempo: (Is 9.2) “O povo que está
andando na escuridão verá uma grande luz. Esta luz vai
brilhar e iluminar todos os que vivem na região da
sombra da morte”. Um incrível anúncio da chegada de Cristo
na terra. Quando isto se concretizasse, iria acontecer que o
povo de Deus aumentaria e que voltariam a desfrutar de uma
intensa e permanente alegria (3). Tudo isto já aconteceu. Hoje
somos uma grande multidão de pessoas que conhecem e
reverenciam a Cristo, experimentando a luz que dele emana e
que ilumina nossos caminhos. A construção da promessa
depois de um tempo de muito sofrimento nos faz pensar que o
sofrimento é o pano de fundo para todos os milagres
produzidos por Deus que veem logo após o sofrimento.
Ao abrir o capítulo nove vem o alento, o sofrimento não dura

para sempre. Isto nos leva a experiência deflagrada pelo
salmista no salmo 30.5 – “O choro pode durar uma noite,
mas a alegria vem pela manhã”. O grande ensino que Deus
deixa-nos conhecer aqui é o de que um dia o nosso sofrimento
vai acabar, ele não dura para sempre. Somos convidados então a
tirar nossa visão do sofrimento e coloca-la na alegria que vem
após. Quantos sofrimentos você tem atravessado nesta vida? Já
percebeu como somos tentados a ficar olhando para ele
enquanto ele decorre? Então... agora sabemos que um dos
segredos da vitória é tirarmos a visão dele, e colocarmos a visão
no alto, na direção de Deus, de onde virá o nosso socorro. É bom
lembrar no meio do sofrimento, que ele não dura para sempre.
Enquanto a providência não chega, enquanto o milagre não nos
alcança, nos alimentamos da esperança, esperança de que ele
vai passar e de que quando passar o cristão será inundado da
alegria de Deus. Desfrute então dela, viva a esperança de que o
sofrimento tem prazo, tem tempo determinado para acabar.
Pense nisto, fará bem a sua saúde emocional, a sua saúde
espiritual.
- Fim -

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 15 de dezembro de 2013.
Pb. Bráz » 9675.0706
brazmaceio@yahoo.com.br

Pb. Dilson » 8851.5525
dilsondbs@gmail.com

CULTO DE MISSÕES
# O Sertão clama por Jesus! #
"A seara é realmente grande, mas poucos são os
ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande
ceifeiros para a sua seara” (Mt 9.38)
É tempo de orar para que os ceifeiros
estejam a postos para colher em uma
seara árida. Vamos ter um tempo de
reflexão sobre está realidade que se
coloca como um campo desafiador para
a expansão do evangelho, campo que
tanto carece do amor da igreja de
Cristo.
Culto de Missões
24.Nov | 18h
na Gênesis

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
17.Nov : Letícia Rafaelly de S. Verçosa

 9147-7635

18.Nov : Jônatas Emanuel de Medeiros Lopes

 3241-5355

20.Nov : Verônica Puça de Assis

 8862-8592

