ESCALA SEMANAL MINISTÉRIO DIACONAL
Servindo com excelência a Noiva de Cristo

DIAS

SERVIÇO

QUA
22/01

DOM (M)
26/01

DOM (N)
26/01

ROS. BOTELHO

-

PB. DILSON

EDILENE

-

NIREIDE

Ofertório

BONIFÁCIO

ELENÍ

ELZA

Recepção 1

NATALÍCIO

-

FABIANO/FABIANA/ALUÍSIO

Recepção 2

MARIA JOSÉ/CAYENNE

Dirigente
Água

LANA

-

Kids

-

-

ANTÔNIO ANDRADE

Estac.

-

-

MARCELO/MADSON/MÁCIO

Maceió, 19 de janeiro de 2014 - Nº313
informativo semanal

Coordenador da Semana: ISAAC (9311-11666)

Atividades Semanais

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

Versículo da
Semana

3 Pela paz em Israel;

"Se convém gloriarme, gloriar-me-ei
no que diz respeito
à minha fraqueza."

4 Por nossos Governantes;

2 Coríntios 11:30

5 Término da Construção;

Meditação

1 Pastores e Líderes;
2 Por nossos membros e suas famílias;

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

Paulo não era fraco,
lembre-se tudo que
ele enfrentou e
como continuou a
servir o Senhor.
Mas ele sabia que
mesmo com todo o
seu treinamento e
talento, isso não
era o suficiente
para fazer tudo que
precisava ser feito a
favor do Reino de
Deus. E ele sabia
que quando
reconhecemos a
nossa insuficiência,
Deus transforma as
nossas fraquezas e
as usa
poderosamente
quando nos
oferecemos a Ele.

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

O PASSADO COBRA
O SEU PREÇO
Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)

“Ao saber que Abner havia morrido em Hebrom, Is-Bosete,
filho de Saul, perdeu a coragem, e todo Israel ficou
alarmado”.
(2 Samuel 4.1)

Quando nos tornamos cristãos há uma paz característica produzida
pela tomada desta decisão que invade a nossa alma, ela é tão
intensa chega a produzir uma falsa sensação de que fizemos uma
doce aliança com o passado. É certo que a decisão de andar com
Deus produz muitos benefícios em relação ao presente e ao futuro,
até atenuando traumas do passado, mas precisamos nos
relacionar com responsabilidade em relação aos problemas que já
tivemos no passado. Vejamos isto no texto.

diz é que ele apaga as transgressões, isto sim ele apaga (Is 43.25),
não diz que ele apaga passado. Pelo contrário, a bíblia nos mostra
que Jacó pagou um alto preço pelos erros cometidos no passado, que
Davi amargou duramente as consequências do seu adultério com
Bate-Seba e do homicídio contra Urias, e em um caso exemplar a
bíblia registra que Zaqueu fez uma aliança de devolver
quadruplicadamente a todos quantos houvesse defraudado. Agora,
se quer a ajuda de Deus na reconstrução do seu passado, você pode
sim contar com a ajuda dele. Qual a condição para que isto ocorra?
Simples, vai ter que rever o seu passado e naquilo que é humano e
que, portanto está ao seu alcance fazer, você terá que fazer sua
parte. Deus não irá pedir perdão por você, não irá restituir por você,
não irá se humilhar para reconstruir por você, não irá pagar a dívida
financeira no banco por você. Veja a sua parte, que Deus certamente
irá ajudar a você.

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

- FIM -

PROJETO
Após a morte de Saul havia um conflito político estabelecido entre o
reino do norte e do sul. Um grupo queria que um descendente de
Saul permanecesse no poder, o outro queria que Davi reinasse.
Abner era um fiel general do exército de Saul, e por isto não apoiou
Davi, desejando ser fiel a família do seu antigo rei. No meio desta
agitação política Abner se desentendeu com Isbosete, filho de
Davi, por ele ter acusado o general de ter dormido com Rispa, uma
concumbina de seu pai. Indignado Abner foi procurar Davi
propondo uma aliança política com ele, aliança que foi
prontamente aceita. Feliz da vida, Abner agora iniciou sua jornada
de volta para casa pensando nas estratégias de convencimento que
iria usar para convencer ao exército de Saul a apoiar Davi como rei.

Enquanto esta aliança estava se formando, Joabe que era general
do exército de Davi estava voltando para casa de uma campanha
exitosa. Ao chegar, contaram-lhe que Davi fizera aquela aliança
com Abner. Imediatamente Joabe enviou mensageiros ao encontro
de Abner chamando-o de volta. Quando Abner retornou a Hebrom,
Joabe o chamou à parte, na porta da cidade, sob o pretexto de
falar-lhe em particular, e sem o conhecimento de Davi, ali mesmo o
feriu-o de morte no estômago. Abner morreu porque em combate
havia matado de Asael, irmão de Joabe (2 Sm 3.27). Joabe não
suportou a notícia de que o assassino do seu irmão havia formado
uma aliança com Davi. Era o passado cobrando o seu preço a Abner.
Não houve tempo para ele de usufruir daquela aliança feita com o
futuro rei de Israel, nem sequer de ajudar a Davi no processo.

De forma romântica eu já vi muitos compositores gravarem “hits”
que viram imediatamente sucesso dizendo que Deus apaga o
passado, e viram sucesso rápido porque eles cantam o que
queríamos ouvir. Aliás, os cantores antes de gravarem deveriam
passar as letras de suas músicas por um crivo teológico e
doutrinário rigoroso do seu pastor. Evitaríamos que verdadeiras
aberrações estivessem na boca do nosso povo. Deus seria
irresponsável se apagasse tudo que fiz no passado. O que a bíblia

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.

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 26 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

CADASTRO DE MEMBROS

20.Jan : Arley Casado de Viveiros Santos

 9326-8997

21.Jan : Alex Amaro da Silva

 2121-9456

Se você é membro da nossa igreja mas
ainda não preencheu a ficha de cadastro
de membro, não deixe de fazê-lo.
Procure um diácono e solicite sua ficha.
Ela é importante no desenvolvimento e
planejamento das atividades da nossa
igreja.

21.Jan : Luciano José Patriota Siqueira

 3268-1445

22.Jan : Roberta Laura de Moura Correia

-

23.Jan : Raphael de Moura Santos

 3327-3728

Gestão de Ministérios

