ESCALA SEMANAL MINISTÉRIO DIACONAL
Servindo com excelência a Noiva de Cristo
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SERVIÇO

Coordenador da Semana: IZAURA MARTINS (9933-7962)

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;

7 Ministério de Jovens;
8 Grupos Pequenos;
9 Gestão de Ministérios;
10 Ministério de Comunicação.

AGENDA GÊNESIS
MARÇO

ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA 2014
no Rancho Pé de Pinhão

08

MARÇO

ChÁ DE MULHERES - CIBISA
na Gênesis, às 18 horas

09

"Mais me regozijo
com o caminho dos
teus testemunhos do
que com todas as
riquezas."
Salmos 119:14

Meditação

6 Restauração das Famílias;

01 a 04

Versículo da
Semana

MARÇO

CULTO DE SANTA CEIA
na Gênesis, às 18 horas

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

Nosso tesouro e nossa
verdadeira riqueza
estão nas Escrituras, na
Palavra de Deus, no
testemunho que ela
contém. A Bíblia é a
direção de Deus para
nossas vidas, nos
conduz pelo bom
caminho, através dela
podemos evitar as
armadilhas do inimigo,
e ter uma vida cheia de
conquistas e abençoada
por Deus. Ao invés de
ver a Palavra de Deus
apenas como um livro
cheio de leis, regras e
limites, devemos vê-la
como um presente de
amor e entender que o
Senhor deixou Sua
palavra para nós, para
que fosse o nosso
maior tesouro, por isso
devemos valorizá-la
mais do que riquezas.

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. 02

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

SAIA DA FRENTE, POVO DESTE MUNDO
EU RESOLVI ANDAR NA CONTRAMÃO
Pr. Harry Tenório
(pastorharry@ibgenesis.com.br)

“Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo
as Escrituras, nem o poder de Deus”. (Mateus 22.29)
Durante todo ano corremos para um lado, lutamos para prevalecer, é
aquele ritmo de vida intensa e alucinado. Quase não nos sobra tempo para
nada, mesmo o tempo que deveríamos dedicar a Deus não acontece na
intensidade nem na qualidade que precisávamos para que nossa alma
tivesse alimentada. O tempo que temos no culto é fortuito, nem começa e
já acabou. No GP não é diferente. Embora estes pontos de encontro,
associados aos que já temos em casa através da oração e leitura bíblica,
sejam essenciais para nós, sinto que a nossa alma precisa de mais, sinto
sede de Deus, sede aprender mais com sua palavra, com a vida dos meus
irmãos que sempre têm uma experiência nova e diferente das que tenho
em relação a Deus. O retiro deste feriadão que se aproxima é uma grande
oportunidade de termos novos encontros, tudo isto facilitado pelo tempo
de qualidade que dedicamos a Ele ali. Por três dias iremos paralisar as
nossas vidas para uma imersão na presença de Deus, o que produz
experiências intensas e diferentes das quais estamos acostumados. Uma
vez, no final de um retiro uma moça me procurou e suspirando disse:
Pronto! Agora estou pronta para atravessar o ano com as experiências
vividas aqui. Esta é uma definição fantástica de uma alma que estava
ressequida e foi regada com o conhecimento da palavra, visitada pelo
poder de Deus.
A experiência é quase comum a todos, uma pequena multidão além de
saciada percebe que o retiro promoveu com contato diferente com Deus,
mais intenso, maravilhoso, profundo, radical, definitivo. Mas por que nem
todos recebem tanto? Porque para que este tempo seja aproveitado em
intensidade máxima é necessário que já estejamos nos preparando em
jejum e oração antes, e isto é o que conclamo todos a fazerem. Quando
esta prática não é negligenciada, batismo no Espírito Santo, curas,
libertação, confirmação de chamada, tudo acontece ali.
O retiro também nos reserva uma grande oportunidade de termos um
encontro com o nosso interior. É quando iremos tratar com Deus das áreas
frágeis da nossa vida, onde não estamos crescendo, onde percebemos o
grau de intimidade e de espiritualidade que estamos desenvolvendo. A
descoberta e a percepção são sempre iguais, quando reservamos mais
tempo para Deus, ele reserva mais tempo para nós. Saímos todos
renovados e reformados por Deus. Um novo homem e uma nova mulher,
aptos para impactar o mundo através do poder recebido e do conhecimento
renovado de sua palavra.
Há até quem perceba que no encontro nós temos uma rica oportunidade de
termos encontros com os nossos irmãos. Conhecê-los mais, compartilhar a
palavra juntos, ser visitados por Deus a um só tempo gera também
intimidade e relacionamentos intensos. Tem até o caso do Sr. José, um
viúvo de primeira que foi para o encontro pedindo a Deus força e poder para
vencer a solidão. No retiro, visitando a cozinha onde as refeições com
carinho eram preparadas, ele conheceu a Gorete, por quem despertou
paixão. O retiro estava acabando quando ele abraçando seu pastor
disse:Eita lugarzinho “bão”. Vou sair daqui cheio do conhecimento da
palavra, visitado pelo poder de Deus e com Gorete no meu coração.
O mais incrível de tudo isto, é que tem gente que não acredita que pode
acontecer tudo isto não. Isto acontece porque estas pessoas foram
incapazes de reservar para Deus este tempo, enquanto muitos resolvem
descansar, outros se matam de pular, eu não vou fazer isto não. Estarei
neste período no retiro, aprendendo a andar diferente de quase todo
mundo, porque resolvi ser radical, vou viver andando sempre com Cristo,
em relação às pessoas do mundo, vou andar na contramão.

ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA 2014
Rancho Pé de Pinhão - Povoado Tuquanduba - Marechal Deodoro/AL
Fones: +55 82 8877.2404 – contato@ranchopedepinhao.com.br
Conheça o rancho: http://www.ranchopedepinhao.com.br/

ATENÇÃO!!
No próximo sábado estaremos reunidos no nosso Acampamento
da Família 2014. Serão 4 dias de renovo espiritual, comunhão e
diversão! Confira abaixo alguns pontos que você precisa saber
para um melhor proveito nesses dias:
HOJE É O ÚLTIMO DIA PARA
VOCÊ ACERTAR SUA INSCRIÇÃO
Como chegar no rancho: pegue o mapa na mesa de
inscrições.
Hora de chegada: Os portões do Rancho estarão abertos a
partir das 13h.
Barraca: o horário de montagem das barracas está liberado
durante à tarde do sábado. Procurem os líderes das barracas:
Dilson (8851.5525) ou Marinho (8802.7885).
Piscina: a piscina é profunda, providencie bóia para sua
criança. Caso prefira, poderá levar piscina inflável para sua
criança.
Medicamentos: se você faz uso de algum medicamento, não se
esqueça de levar.
Alimentação: a inscrição inclui 10 refeições (café, almoço e
jantar). Se você possui alguma restrição alimentícia, procure
informar ao Márcio ou Emanuelle (inscrição).
Não esqueça de levar: roupa de cama e travesseiro, toalha de
banho, material de higiene pessoal, repelente, tênis e roupa
velha (Trilha), roupa estilo anos 60 (Festa), roupa para o Lual no
estilo Havai, brinquedos, bóia, piscina inflável para criança, bola
de futebol, voley, basquete, raquete, bicicleta, velocípede...
Animais: não será permitido levar animais de estimação.
Atrativos do local: o local conta com piscina (adulto), campo
de futebol, quadra de areia para voley, academia de ginástica ao
ar livre, redário, parque de diversão, salão de jogos...
Cantina: teremos uma cantina funcionando durante o
acampamento.
Ônibus: você que não possui transporte, dirija-se à mesa de
inscrições e garanta sua vaga no ônibus.
Saída do ÔNIBUS: Estacionamento da Igreja, 13h30. FAVOR
NÃO ATRASAR, pois teremos 1 hora de viagem até o Rancho.
REUNIÃO GERAL COM TODOS OS ACAMPANTES
AO FINAL DO CULTO
Mapa: se você vai de carro e precisa de instruções sobre como
chegar ao local, disponibilizamos um mapa para você na mesa
de inscrições.
Culto de Cura e Libertação: No dia 05 de março (quarta-feira)
haverá normalmente o Culto de Cura e Libertação na igreja.

CADASTRO DE MEMBROS
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.
Gestão de Ministérios

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 16 de março de 2014.
Pb. Bráz » 9675.0706
brazmaceio@yahoo.com.br

Pb. Dilson » 8851.5525
dilsondbs@gmail.com

DANCE PARA DEUS!
O Ministério de Dança convida a você
que tem mais de 15 anos (homens e
mulheres) e tem habilidade e
chamado para dançar para Deus a
entrar para o ministério. Os ensaios
são sempre aos sábados, às 15hs, na
sala de dança. Os interessados
devem procurar a irmã Thayse Mary
(8864-4327/9900-4589).
Ministério de Dança

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.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
23.Fev : Thamyres Marques A. de Castro

 8854-5958

28.Fev : Maria Izabel da Silva

 9301-3043

01.Mar : João Euclides Antunes Rey

 9970-7450

