ESCALA SEMANAL MINISTÉRIO DIACONAL
Servindo com excelência a Noiva de Cristo

DIAS

SERVIÇO
Dirigente
Água
Ofertório

QUA
15/01

DOM (M)
19/01

DOM (N)
19/01

ROS. BOTELHO

-

PB. BRÁZ

IZAURA

-

ELIS ROBERTA

MARCELO

MÁCIO

RENALDA

Recepção 1 CARLOS ÁNDRE

-

MARCELO/IZAURA/MÁRCIO

Recepção 2

VAL/CÉLIA

ANGÉLICA

-

Kids

-

-

MANOEL

Estac.

-

-

ULISSES/RANILDO/JORGE V.

Maceió, 12 de janeiro de 2014 - Nº312
informativo semanal

Coordenador da Semana: JANISETE BENTO (8831-5726)

Atividades Semanais

Estamos construindo um sonho que
nasceu no coração de Deus
Veja como contribuir na página 06.
PROPÓSITOS DE JEJUM E ORAÇÃO

"Bem-aventurados
os humildes de
espírito, porque
deles é o reino dos
céus."
Mateus 5:3

1 Pastores e Líderes;
2 Por nossos membros e suas famílias;
3 Pela paz em Israel;
4 Por nossos Governantes;
5 Término da Construção;

Meditação

6 Restauração das Famílias;
7 Ministério de Jovens;
8 Grupos Pequenos;
9 Gestão de Ministérios;
10 Ministério de Comunicação.

AGENDA GÊNESIS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

Versículo da
Semana

O humilde de
espírito sabe que
ele depende
totalmente de
Deus, e que não
precisa fazer nada
para se exaltar
diante do Senhor,
ele aceita sua
limitação e entende
que precisa de Deus
para perdoar suas
falhas.
Bem-aventurado
significa ser mais
do que feliz, Jesus
ensinou estas
coisas para
encontrarmos a
felicidade e o
descanso para
nossas almas.

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)
15:00 - Voleibol
15:30 - Ensaio do Min. de Dança
17:00 - Ensaio dos Adolescentes

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

VENCENDO O CÁRCERE
DOS LIMITES
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

(Lucas 19.1-10)
Zaqueu é um destes personagens fantásticos que aparecem na
bíblia uma só vez, mas sua aparição deixa uma marca tão forte e
significativa na nossa memória que para sempre vamos lembrá-lo.
Ele foi um homem que vivia aprisionado por muitos cárceres, e na
hora da possibilidade do encontro com Deus rompe todos eles e
convicto segue adiante para desfrutar da sua melhor experiência
de vida. Os cárceres que prendiam a alma daquele homem, talvez
se assemelhem com os nossos. Sua história de libertação pode
contribuir e muito para a nossa libertação também.
No dia do encontro com Jesus uma dos cárceres mais evidentes de
Zaqueu era o físico. Ele já serviu de obstáculo impeditivo para que
muitos tivessem um encontro genuíno com Deus. A multidão
formava um cerco em volta de Jesus e ele era sobremaneira baixo,
não conseguiu vencer este obstáculo. O cárcere físico é de fato uma
das maiores prisões que o homem pode enfrentar. Lembro-me do
irmão Fernando, como Zaqueu, ele também rompeu as cadeias do
cárcere físico. Acometido de um derrame já na sua melhor idade,
tinha bons motivos para justificar para Jesus suas razões de não ir
mais para igreja. No entanto, era o primeiro que chegava aos dias
de culto na igreja. Arrastando sua perna direita, caminhando de
forma sôfrega lá vinha ele. Um dia nos unimos entre amigos
naquela congregação para ficar pagando um taxi para ele, o que
minimizaria o sofrimento daquela caminhada sofrida de uma hora e
meia entre sua casa e a igreja. No dia que fomos entregar o valor
do taxi pela primeira vez, com os olhos marejados de lágrimas pelo
nosso gesto de carinho, disse: “Agradeço a vocês pelo gesto, mas
não vou aceitar. Tenho dito para Deus que o sacrifício de mobilidade
que esta enfermidade acrescentou a minha vida, foi uma grande
oportunidade de provar intensamente o tamanho do meu amor por
ele. Se aceitasse o gesto de carinho de vocês, poderia está
minimizando o meu sofrimento, mas não estaria dando esta prova
de amor a ele. Agradeço, mas não vou aceitar, vou continuar vindo
a pé”. O irmão Fernando havia rompido o cárcere dos limites físicos
como Zaqueu. Nada deve impedir o nosso encontro com Deus.
Ele também sofria do cárcere da reputação. Ninguém queria uma
pessoa com uma reputação daquela em uma igreja, mas Jesus
quis. Por ser um judeu que trabalhava a serviço de Roma cobrando
impostos, não era nada bem quisto pelos outros judeus. Tamanha
prosperidade de Zaqueu não era advinda apenas do salário, pois no
seu testemunho faz confissão de que defraudou pessoas cobrando
propina além dos impostos. Com a reputação manchada pelos
abusos cometidos na sua profissão, poderia ter pensado que Deus
não o aceitaria. Ele rompe o cárcere da reputação e corre, subindo
em uma figueira brava para ser visto por Jesus. Foi assim que Jesus
o encontrou, com uma reputação réproba, e foi assim que ele o
amou. Aliás, isto lembra-nos convite que nos fez: “Vinde como
estás!”
Zaqueu sofria o cárcere da fortuna, pois a bíblia diz que ele era rico.
Jesus declarou que dificilmente um rico se interessa pelas coisas de

Deus. Em sua parábola, diz que: “é mais fácil um camelo passar pelo
furo de uma agulha do que um rico entrar no céu”. Este cárcere
também foi rompido por Zaqueu, pois pouco pesou para ele o fato de
ser rico no dia do seu encontro com Deus. Podia parecer ridículo que
um rico, chefe da secretaria da fazenda de Jericó, houvesse subido
em uma árvore para ver Jesus, mas foi exatamente o que fez. Ele
havia quebrado o cárcere da fortuna, mesmo sendo rico se
interessou por Deus.
A célebre frase “Zaqueu desce depressa, porque hoje me convém
pousar na sua casa” revela a urgência que Jesus tinha na
restauração deste homem. E esta é a mesma urgência que Ele tem
em relação a nós. O que espera que ocorra? Espera que a
semelhança de Zaqueu agente rompa com todos os cárceres que nos
prendem, e que nos lancemos em seus braços onde toda
transformação e mudanças se processam.

- FIM -

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. A próxima
apresentação será no dia 19 de
janeiro de 2014.
Pb. Bráz » 9675.0706
brazmaceio@yahoo.com.br

Pb. Dilson » 8851.5525
dilsondbs@gmail.com

PROJETO
ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA 2014
www.ranchopedepinhao.com.br
O Rancho
O Rancho Pé de Pinhão é uma propriedade com 100 mil metros
quadrados de muito verde, com rica fauna e flora, perfeito para o
nosso Acampamento da Família - 2014. O rancho conta com
uma ampla área de lazer, muito verde, parque de diversão,
piscina, salão de festas e de jogos, campo de futebol, redário,
área para trilha, comedoria, área de camping, alojamentos e
suítes climatizadas.
As inscrições estão abertas com o diácono Márcio. Garanta-se
já. VAGAS LIMITADAS!
Local: Rancho Pé de Pinhão (Marechal Deodoro)
Data: 1-4 de Março
Valores (individual com alimentação):
- R$ 80,00 - Barraca
- R$ 160,00 - Alojamento
- R$ 280,00 - Suíte
OBS.: Crianças até 11 anos NÃO PAGAM.

PROFESSORES EBD
Haverá uma reunião com todos os
professores da Escola Bíblica Dominical,
para capacitação e planejamento para o
ano de 2014 nos dias 24/01 das 17:30 às
22:00 e 25/01 das 14:00 às 18:00.
Maiores Informações: Pr. Jessé » 8873.2541
pastorjesse@ibgenesis.com.br

Temos vivido momentos difíceis, os números são alarmantes,
cada vez mais pessoas estão sendo escravizadas por algum
vício, mas JESUS nos chamou à liberdade para que possamos
ser canal de sua graça redentora, diante disso, nós da
IBGênesis, uma igreja que tem compromisso com a vontade do
PAI, estamos dando início ao PROJETO
CELEBRANDO A
RESTAURAÇÃO, que será um canal de restauração daqueles
que estão vivenciando essa realidade.
E a primeira etapa desse projeto é identificar os vocacionados,
aqueles que têm, em seus corações, o desejo de servir ao
próximo na área de aconselhamento, por isso queremos
convidar você para no dia 25 de janeiro das 17:00hs às 17:45hs
na sala Papo Jovem conhecer a primeira etapa do PROJETO
CELEBRANDO A RESTAURAÇÃO. Venha conhecer!!!!
Maiores Informações procurar:

Pb. Dilson » 8851.5525
dilsondbs@gmail.com

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
12.Jan : Ranildo Oliveira Ferraz

-

12.Jan : Pedro Henrique Fortunato da Silva

-

15.Jan : Cícero Soares dos Santos

-

16.Jan : Luiz Carlos de Oliveira Santana

-

18.Jan : Rafael Santos Ferreira

-

