ESCALA SEMANAL MINISTÉRIO DIACONAL
Servindo com excelência a Noiva de Cristo

DIAS

SERVIÇO
Dirigente
Água
Ofertório

QUA
12/02

DOM (M)
16/02

DOM (N)
16/02

ROS. BOTELHO

-

PR. JESSÉ

OSMARÍ

-

CÉLIA

MARCELO

ELENÍ

ROSÁRIO

Recepção 1

BONIFÁCIO

-

MÁRCIO/VAL/ARLEY

Recepção 2

EDILENE

-

MIRLANE/CAYENNE

-

-

ANTÔNIO ANDRADE

-

-

ISAAC/ULISSES/MADSON

Kids
Estac.

Maceió, 09 de fevereiro de 2014 - Nº316
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
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
FEVEREIRO

SESSÃO DE CINEMA
às 20 horas, na Gênesis

16

FEVEREIRO

CULTO DE MISSÕES
às 18 horas, na Gênesis

22

"Que brilhem como
o sol nascente
aqueles que amam
o Senhor."
Juízes 5:31

Meditação

5 Término da Construção;

15

Versículo da
Semana

FEVEREIRO

ENSINE OS PEQUENINOS
Treinamento com professores Kids

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

O sol da manhã é
tremendo! O seu
brilho faz os
pássaros cantar!
Ele renova a vida
da natureza!
Quando ele chega
as trevas se
dissipam, enfim,
quanta virtude há
no sol da manhã!
Suas qualidades
são muitas. Quem
sabe um dia com a
ajuda do Senhor,
possamos assim
como diz o
versículo de hoje,
amar a Deus de tal
modo que nosso
brilho seja como o
sol nascente.

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

NA CRUZ EU DESCUBRO

MEU VALOR
Pr. Guilherme Guia
(pastorguilherme@ibgenesis.com.br)

“Olhai para as aves do céu, que nem semeiam,
nem segam, nem ajuntam em celeiros;
e vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes
vós muito mais valor do que elas?”
(Mateus 6.26)
O homem foi idealizado para ser o que existia de mais especial
na criação de Deus. No entanto, com o pecado a imagem de
Deus, que estava no homem, foi maculada ao ponto do homem
não poder mais desfrutar de um contato íntimo com Deus. Nos
tornamos escravos do pecado e de Satanás, destinados ao lago
de fogo para sempre. E o diabo faz questão de nos convencer
de que nós não valemos nada. Muitos acreditam nisso e
perdem todo o sentido da vida.
Na passagem citada acima Jesus fala do meu valor. Ele afirma
que eu valho mais do que todas as aves do céu. Mas o que há
em mim para eu valer tanto? Se nesta passagem Jesus fala do
meu valor, é na Cruz que Ele prova quão alto é o meu preço.
Apesar dos meus anos de evangelho, ainda hoje fico chocado
com o preço que Jesus estava disposto a pagar por mim. De
fato o salmista já dizia no Salmo 49.8: “o resgate de uma vida
não tem preço. Não há pagamento que o livre”.
Na Cruz eu descubro que, apesar dos meus pecados e das
minhas fraquezas, eu continuo a ter um alto valor para Jesus.
Muitas vezes lembramos e falamos do amor do Pai que deu o
seu filho por nós, mas não podemos esquecer que Jesus
ofereceu um sacrifício voluntário, como Ele mesmo disse a
Pedro no Evangelho segundo Mateus 26.53. Jesus também nos
ama de tal maneira que desejou pagar com sua própria vida o
resgate de minha alma.
E aqui eu fico estarrecido ao descobrir que, na opinião de
Jesus, a minha vida vale a dEle mesmo. Meu Deus! Como o
meu valor é alto. Eu até entenderia se esse fosse o meu valor
caso eu não tivesse pecado, mas pecador como sou e ainda
valer tanto! A uma conclusão eu chego: apesar do pecado ter
desfigurado a imagem de Deus em mim, ele não foi capaz de
me depreciar diante do meu Salvador.
Posso ser abandonado por todos, mas isso não vai tirar a Paz
que vem de saber o quanto eu valho para o meu Jesus. Para Ele
eu sou uma jóia muito preciosa (Malaquias 3.17). Na Cruz eu
descobri o meu valor. Você já descobriu o seu?
- FIM -

ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA 2014

CULTO DE MISSÕES
Tema do culto: URUGUAI: O CLAMOR DA
IGREJA EM UM PAÍS NÃO ALCANÇADO.
"De cada lugar não alcançado pelo
evangelho ecoa uma oração por ajuda.
U m a o ra ç ã o q u e p e d e p o r m a i s
trabalhadores para seara. E de um país
tão perto de nós a Igreja clama por apoio.
O q u e p o d e m o s f a ze r s e n ã o s e r
resposta?
No próximo Domingo, dia 16, conheça
um pouco da realidade missionária e das
necessidades da igreja no Uruguai e junte-se a nós em resposta
no envio da irmã Carol, que será enviada para servir durante 10
meses a igreja Uruguai.
Seja parte dessa missão!

CASAMENTO COLETIVO
Programe-se para o próximo Casamento Coletivo que será
realizado em MAIO. Não deixe para a última hora. Procure os
irmãos Luiz Antônio e Rita e dê seu nome.

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.
Maiores Informações:
- Renata Montenegro » 3314-1729
- Rosângela Barbosa » 8878-1918

www.ranchopedepinhao.com.br
Estamos quase lá! Nosso
acampamento já está bastante
próximo e queremos estar juntos
neste tão esperado momento com
Deus e com os irmãos! Teremos lual,
trilha, festa temática, diversos
esportes, Family Games e muito mais.
Também teremos momentos especiais
com Deus e momentos exclusivos para jovens e adultos. Resta
pouco tempo para garantir sua presença. Procure HOJE mesmo
o diácono Márcio e faça seu pagamento. As vagas são limitadas
e crianças até 11 anos NÃO PAGAM.
Local: Rancho Pé de Pinhão (Marechal Deodoro)
Data: 1 a 4 de Março
Valores (individual com alimentação):
- R$ 80,00 - Barraca
- R$ 160,00 - Alojamento
- R$ 280,00 - Suíte

SESSÃO DE CINEMA
O Ministério Vida Melhor, voltado
para os casais da Gênesis, informa
o início de suas atividades a partir
do dia 15 de fevereiro de 2014,
às 20hs, no templo da igreja, com
uma sessão de cinema para
casais, será uma bênção!
Tragam pratinhos de salgados ou
doces (mulheres) e refrigerantes (homens), para o lanche
coletivo. A pipoca é por nossa conta!
Maiores informações com irmão Luiz Antônio: 9960-4720

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

09.Fev : Maria Quitéria da Silva Souza

 3032-3027

10.Fev : Jorge Leonardo

 3034-2666

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 16 de fevereiro de 2014.

11.Fev : Moemy Marcelle de Medeiros Lopes

 3241-5355

12.Fev : Maria Gisele da Silva

 3374-3220

12.Fev : Renata Coely S. Araújo

 3314-1729

15.Fev : Elayne Barros Guimarães Malta

 3322-1285

15.Fev : Antônio Lima Morais

 3326-0714

Pb. Bráz » 9675.0706
brazmaceio@yahoo.com.br

Pb. Dilson » 8851.5525
dilsondbs@gmail.com

