ESCALA SEMANAL MINISTÉRIO DIACONAL
Servindo com excelência a Noiva de Cristo

DIAS

SERVIÇO
Dirigente
Água
Ofertório

QUA
05/02

DOM (M)
09/02

DOM (N)
09/02

ROS. BOTELHO

-

PB. GILVAN

GETÚLIO

-

NIREIDE

ROS. BARBOSA

ISAAC

MARINHO

Recepção 1

ALUÍSIO

-

NATALÍCIO/LANA/OSEAS

Recepção 2

LUCINEIDE/FABIANA

MRª JOSÉ

-

Kids

-

-

RANILDO

Estac.

-

-

MAR COS A/CARLOS A./FABIANO

Maceió, 02 de fevereiro de 2014 - Nº315
informativo semanal

Coordenador da Semana: JAMESON (9650-7410)

Atividades Semanais

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

"Acaso, meus
irmãos, pode a
figueira dar
azeitonas ou a
videira dar figos? Do
mesmo modo a fonte
de água salobra não
pode dar água doce."

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

Tiago 3:12

6 Restauração das Famílias;

Meditação

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

Não podemos ser
duas coisas ao
mesmo tempo! Ou
você é verdadeiro
ou você é falso! Ou
você ama ou não
ama. Ou você
pratica o bem ou o
mal. A Palavra é
verdadeira quando
afirma isso. Não
adianta ficarmos
em cima do muro
esperando para agir
da maneira que
queremos. Temos
que agir segundo a
vontade do Pai. Por
isso decida de que
lado você vai ficar
hoje.

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

DEZ RAZÕES PARA FAZER PARTE
DE UM GRUPO PEQUENO

ATENÇÃO PAIS E RESPONSÁVEIS

constante.

Pr. Harry Tenório (pastorharry@ibgenesis.com.br)
1 – O Grupo de Pequeno atende uma demanda da sociedade moderna.
Hoje vivemos uma tão corrida que sentimos necessidade de uma
parada estratégica durante a semana para nos relacionarmos. É nos
grupos pequenos que os verdadeiros relacionamentos da igreja se
processam, onde as vidas se misturam, onde encontramos
cumplicidade, pastoreio e ajuda mútua.
2- O Grupo de Pequeno existe para suprir as necessidades de
discipulado. Jesus não nos mandou fazer prosélitos, religiosos com um
vínculo denominacional, mas disse: (Mateus 28.19) - “Portanto ide,
fazei discípulos de todas as nações...”. O discipulado é um processo de
ensino-aprendizado onde o que discípula também aprende com o
discipulado. Jesus utilizou este método como ferramenta de
amadurecimento intenso e precoce do grupo que seria gestor da
continuidade do seu ministério, a saber: Os doze discípulos.
3 – O Grupo Pequeno é um local de restauração de vidas, uma espécie
de ambulatório do bairro onde os pequenos ferimentos são tratados e
sarados. No Grupo Pequeno encontramos o ambiente ideal para Deus
processar o milagre predito através do profeta: (Ezequiel 34.16) - “A
perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei,
e a enferma fortalecerei; mas a gorda e a forte destruirei; apascentálas-ei com juízo”.
4- No Grupo Pequeno somos estimulados a práticas que se exercidas
com o estímulo coletivo podem ser aplicadas à vida pessoal, tais como:
orar, cantar, meditar na Palavra de Deus.
5 – No Grupo Pequeno tenho um tempo de rico de investimento
espiritual, onde a palavra é compartilhada semanalmente por membros
diferentes do grupo, possibilitando conhecimento de ensino de
qualidade supervisionado por líderes maduros: “Habite, ricamente em
vós a palavra de Cristo; instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em
toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, e hinos, e cânticos
espirituais, com gratidão, em vosso coração” (Cl 3.16).
6 – O Grupo de Pequeno é uma célula de crescimento, amadurecimento
e desenvolvimento, porque nele todos têm a mesma oportunidade para
despertar seus talentos e dons aflorados, despertarem e serem
aperfeiçoados em Cristo. Outro dia ouvi o testemunho de um líder de
sucesso no mercado automobilístico mundial afirmando: “No Grupo
Pequeno aprendi a falar em público, desenvolvi segurança, aprendi a
ser mais tolerante com as faltas dos meus irmãos, e também percebi
como todos são solícitos quando necessito de aguda para corrigir
minhas faltas, a entender que a vida foi feita por Deus para ser
vivenciada em coletivo, pelo simples processo de que continuamente
estamos tendo a oportunidade de servir e ser servido”.
7 – O Grupo Pequeno é um local de oração, onde nossas súplicas são
apresentadas a Deus, nossos sofrimentos compartilhados, e onde os
milagres de Deus se processam: “Muito pode, por sua eficácia, a suplica
do justo” (Tg 5.16).
8 – É no Grupo de Pequeno que criamos vínculos profundos com irmãos
da igreja, é lá onde as melhores amizades são desenvolvidas. A amizade
é o melhor caminho para a integração das pessoas na igreja. Muitos
reclamam que não têm amigos na igreja, isto ocorre por falta de
envolvimento, e no Grupo Pequeno a prática do envolvimento é

9 – O Grupo Pequeno é uma célula de desenvolvimento não apenas
espiritual, mas humano. É nele que compartilho às bênçãos que o Senhor
tem nos dado, incluindo aí as financeiras: “Todos os que creram estavam
juntos e tinham tudo em comum” (At 2.44).
10 – O Grupo de Pequeno um local de alcance evangelístico, tanto porque
posso convidar alguém a estar presente na casa onde acontece a reunião,
como também de uma forma ou de outra nossos vizinhos estão sendo
evangelizados com os hinos cantados e a palavra pregada. Pessoas que
resistem vir a uma igreja irão com mais facilidade a uma reunião em uma
casa ou apartamento. “E todos os dias, no templo e de casa em casa, não
cessavam de ensinar e pregar Jesus, o Cristo” (At 5.42). Agora, sabendo
disto, quantas novas pessoas você planeja levar ao seu grupo este ano?
Se você ainda não está inserido em um pequeno grupo, mas quer estar
em um deles, nos procure que orientamos você a como se integrar em um
deles.

- FIM -

ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA 2014

O ministério Gênesis KIDS já
iniciou o cadastro de nossas
crianças.Você Pai ou
Responsável que ainda não vez
o cadastro, procure uma de
nossas tias e realize o cadastro
do seu filho.
Sua participação será
indispensável.
Maiores Informações:

ROSÂNGELA BARBOSA
8878-1918

RENATA MONTENEGRO
3314-1729

SESSÃO DE CINEMA

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.

O Ministério Vida Melhor,
voltado para os Casais da
IBGênesis, informa o inicio de
suas atividades a partir do dia
22 de fevereiro de 2014, às
20hs, no templo da igreja. com
uma sessão de cinema para
casais, será uma bênção!

As inscrições estão abertas com o diácono Márcio.
Garanta-se já. VAGAS LIMITADAS!

Tragam pratinhos de salgados
ou doces (mulheres) e refrigerantes (homens), para o lanche
coletivo. A pipoca é por nossa conta.

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.

ENSINE OS PEQUENINOS
O ministério Gênesis KIDS convida você que tem um chamado
para ser PROFESSOR ou PROFESSORA, para participar do
nosso treinamento de capacitação no dia 22 de fevereiro de
2014.
Junte-se a nós neste desafio e exerça o seu chamado.
Renata Montenegro » 3314-1729
Maiores Informações:
Rosângela Barbosa » 8878-1918

Maiores Informações

Luiz Antonio » 9960-4720

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
02.Fev : Joana D’arc Fortunato da Silva

-

05.Fev : Ana Karla Ferreira da Silva

 3328-6909

05.Fev : Hérica Pereira dos Santos

 3373-2300

06.Fev : Beatriz Verçosa Nicácio

 3326-4162

06.Fev : Myrian Victoria de Araújo Santos

 3354-2277

06.Fev : Dione Araújo dos Santos

-

07.Fev : Deise Araújo dos Santos

-

