ESCALA SEMANAL MINISTÉRIO DIACONAL
Servindo com excelência a Noiva de Cristo

DIAS

SERVIÇO
Dirigente
Água
Ofertório

QUA
27/11

DOM (M)
01/12

DOM (N)
01/12

ROSÂNGELA BOT.

-

-

VAL

-

ELENI

Maceió, 24 de novembro de 2013 - Nº304
informativo semanal

ROS.BARBOSA

ROSÁRIA

ANTONIEL

Recepção 1

HÉLIO

-

RANILDO/ESTELA/OSMARI

Recepção 2

JORGE LEONARDO/CIDA

DANIELA

-

Kids

-

-

ANTÔNIO ANDRADE

Estac.

-

-

ISAAC/MARINHO/MARCELO

Coordenador da Semana: LUCIENE (8800-3325)

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;
7 Ministério de Jovens;

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

"Mas Deus escolheu
as coisas loucas
deste mundo para
confundir as sábias;
e Deus escolheu as
coisas fracas deste
mundo para
confundir as fortes."
1 Coríntios 1:27

Meditação

8 Grupos Pequenos;

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

A fé do cristão o leva
a fazer coisas que
parecem loucura aos
olhos humanos. Mas
Deus usa essas
coisas para revelar
Seu poder
transformador e
quando o milagre
acontece Sua glória
se manifesta no
nosso meio. Deus
enxerga além das
aparências e das
circunstâncias. Por
isso, mesmo que aos
nossos olhos seja
impossível, para
Deus basta uma
palavra e o milagre
acontece.

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

Filiada a

MENTES FÚTEIS
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

“Ao passar Jesus viu um cego de nascença.
Seus discípulos perguntaram: Mestre,
quem pecou: Este homem ou seus pais
para que nascesse cego?”
(João 9.1)
Uma das mais extraordinárias experiências que um discípulo
de Jesus pode experimentar é a disciplina da mente. Este
ensino foi transmitido por Jesus até a exaustão enquanto ele
estava preparando os seus primeiros doze discípulos, homens
que dariam continuidade a sua obra magnífica. Os
pensamentos precisam ter rédeas, eu não posso alimentar a
liberdade de deixar minha mente pensar no que quiser. Quem
não disciplina seus pensamentos terá problemas graves na
vida.
Um bom exemplo da futilidade da mente, do quanto ela precisa
ser disciplinada, de como ela pode nos levar a perder muito
tempo sem chegar a lugar algum, está no encontro entre Jesus
e um cego de nascença. No lugar dos discípulos criarem
expectativas na possibilidade de um milagre extraordinário na
vida daquele cego, levantaram uma discursão fútil acerca da
culpa. O que importava culpa diante da necessidade extrema
daquele homem de enxergar. O negócio é tão difícil para quem
nasceu cego de nascença, que sua deficiência vira sobrenome.
Sabe quem casou? O Jorge ceguinho. E quer saber mais? Sua
esposa é extremamente linda.
Aquele homem havia nascido cego, mas agora estava diante
daquele que podia curá-lo. Os discípulos de Jesus sabiam
muito bem do quanto isto era possível. Pois bem, vejam a
viagem de uma mente sem disciplina. Naquela hora eles
deveriam estar com o coração ardendo com a possibilidade de
Jesus por um ponto final no sofrimento daquele homem. Ao
invés disto, desejaram saciar uma curiosidade fútil da mente:
“De quem foi a culpa para este pobre homem sofrer desde
criança, de seus pais ou dele?” A mente humana é mesmo
assim, quando é para dizer não ela gosta de dizer sim, viaja por
lugares que nunca deveria ter ido, nos leva a sair de lugares de
onde nunca deveríamos ter saído. Sem perder tempo com
aquela viagem mental dos discípulos, Jesus fez o que deveria
ter feito. Disse que não era culpa dos pais, tampouco do filho.
Cuspiu no chão, misturou sua saliva com areia, e sujando as
pálpebras dos olhos do cego disse: “Vá lavar-se no tanque
de Siloé”. Siloé em hebraico quer dizer: “Enviado ao
remetente”. É de Deus o milagre da vida, se aquele homem
havia nascido com um problema tão grave, a melhor coisa a
fazer era mesmo uma visita ao remetente. Conta à bíblia de
depois que o homem cego obedeceu à palavra de Jesus, ao
lavar a vista no tanque, voltou enxergando.

O milagre foi tão grande, que o ensino passa quase sem
percebermos. Junto à cura do ceguinho, Jesus nos ensinou sobre
a disciplina da mente. Agora se você é esperto, apressado e
inteligente, não permita que sua mente viaje sem rédeas, como
fazem mentes doentes. Hoje você está diante daquele que pode
curá-lo, faça como o ceguinho, se apresse, venha ter um
encontro com o remetente. Você descobrirá que melhor do que
ficar pensando em bobagem, e ver o milagre de Deus, que
sempre está disponível agora. Sua presença ao lado do
necessitado é garantida, sua bondade sempre alcança ao que
clama e isto Ele já nos mostrou isto na cruz, dando sua vida por
todos que o ama.
- 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.

MIN. EVANGELISMO E MISSÕES
Missões é a ação da Igreja para cumprir o propósito de
compartilhar com mais pessoas o grande amor de Jesus Cristo,
proclamando o Evangelho e contextualizando a sua mensagem
através da evangelização em todos os lugares. Existem milhões
de pessoas que não estão seguindo a Cristo e temos essa
responsabilidade de sairmos e levarmos a mensagem da
salvação deixada por Jesus. Essa mensagem de alegria precisa
ser espalhada a todas as pessoas que dela ainda não tem
conhecimento e vivem sem esperança, para que possam ser
incluídas no povo de Deus.

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

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
24.Nov : Ivoneide Pereira Gomes

 8705-6246

24.Nov : Patricy de Melo Palhares

 8802-9529

25.Nov : Josué Araújo de Moura

 8835-3047

26.Nov : André Mendonça Fernandes da Silva

 8833-7103

27.Nov : Rodrigo Medeiros de Andrade

 8817-1917

30.Nov : Maria Cícera Lina Caldas

 8818-6861

