ESCALA SEMANAL MINISTÉRIO DIACONAL
Servindo com excelência a Noiva de Cristo

DIAS

SERVIÇO
Dirigente

QUA
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DOM (M)
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DOM (N)
06/04

ROS. BOTELHO

-

-

Água

-

-

-

Ofertório

-

-

-

Recepção 1

-

-

-

Recepção 2

-

-

-

Kids

-

-

-

Estac.

-

-

-

Maceió, 30 de março de 2014 - Nº322
informativo semanal

Coordenador da Semana: -

Atividades Semanais
Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica
17:00 - Intercessão
17:30 - Adoração Alternativa
18:00 - Culto da Família

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
ABRIL

MOMENTO JOVEM
às 19h na Gênesis

05

ABRIL

IMPACTO NO CRM
das 07h às 09h

11 a 13

"E dele temos este
mandamento: que
quem ama a Deus,
ame também a seu
irmão."
1 João 4:21

Meditação

6 Restauração das Famílias;

05

Versículo da
Semana

ABRIL

X ECC
na Escola Estadual Fernandes Lima

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

Se amamos a Deus
e entendemos que
fomos atraídos pelo
Seu amor, então é
fácil concluir que a
mensagem maior do
evangelho é o Seu
amor, que foi
manifestado por
Jesus Cristo na cruz
!!! Observe neste
versículo que amar
o irmão se trata de
um mandamento do
Senhor, portanto se
queremos viver
conforme a vontade
de Deus, então é
fundamental
praticarmos o amor,
compartilhando e
servindo ao
próximo.

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

GIGANTES E ANÕES
Pr. Harry Tenório
(pastorharry@ibgenesis.com.br)

“Vimos também os gigantes, os descendentes de
Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos,
a nós e a eles”.
(Número 13.33)
Dona Gilma, uma cortadora de cana que conheci em uma
usina, era uma destas mulheres por quem ninguém dava nada.
Menos de um metro e meio de estatura, parecia uma anã, e de
compleição franzina, poderíamos sentir suas costelas ao tocála de lado. Como o salário do cortador de cana é mensurado por
sua produtividade, seu holerite servia de chacota no RH da
usina para os homens. Cortava diariamente aproximadamente
4,5 toneladas de cana, bem mais que a média dos marmanjos,
não importando se eles fossem jovens ou maduros. Viúva com
quatro filhos, ao chegar a sua casa ainda tinha um amontoado
de tarefas a cumprir. Conseguiu formar dois dos seus filhos e
sua história começou a mudar, mas tudo isto só foi possível
porque, mesmo não parecendo, ante as dificuldades impostas
pela vida era uma gigante.
Na vida podemos encontrar três tipos de estaturas, os de
estatura mediana, os mais comuns, os gigantes e os anões.
Um fato curioso é que frequentemente estas ordens externas
são facilmente invertidas pelos valores do caráter e de uma
alma repleta de força interior que são valores que nem sempre
são alcançados por vistas humana. Não raro encontramos
gigantes com estatura de anões, e anões com estaturas de
gigantes. E a bíblia está repleta de histórias onde a descrição
das duas circunstâncias são fartas.
Um dia o inimigo gigantesco entra na arena, e a passos largos
parte para trucidar um adolescente de baixa compleição física.
Ele ousara enfrentar o desafio do gigante. Perante os dois
metros e setenta centímetros de Golias, Davi era um anão. As
placas de bronze da armadura do gigante estavam bem
polidas, e agora reluzia como ouro ante ao reflexo do sol
impedindo a completa visão de Davi. Só a lança de Golias tinha
vários centímetros de espessura, e com ela ele já traspassara o
corpo de um número grande de animais e adversários
humanos. Apenas a ponta desta lança pesava 8 quilos. Golias
quando empunhava aquela lança se sentia invencível.
Aquele garoto ruivo (os ruivos eram considerados malditos,
defeituosos, alguém que Deus resolveu fazer ser gerado com
aquela cor em sinal de uma maldição, alguém por quem
ninguém dava nada), franzino, pastor de ovelhas, resolve
mostrar ao mundo que os verdadeiros gigantes não são
aqueles de compleição salta, senão aqueles que se agigantam
diante das dificuldades. Golias olha para o seu oponente que
agora se aproxima, e dar uma gargalhada tão alta que faz eco
no vale de Elá. Ele não está acreditando em quem os Israelitas
haviam escolhido para enfrentar o desafio. Na verdade não

sabia que nada daquilo foi fruto de uma escolha, ele estava lá
porque foi um único que se dispôs a estar. É aí que descubro que,
como dona Gilma, anões podem se transformar em gigantes, e
gigantes podem se revelar verdadeiros anões. O inconquistável
e invencível Golias agora tomba diante do pequeno Davi, que
vence depois de ter bradado um novo e inusitado grito de
guerra: “Tu vens a mim com espada, e com lança e eu vou
a ti em nome do Senhor dos exércitos, do Deus dos
exércitos de Israel, a quem tens afrontado (1Sm17.45).
Quando os israelitas foram espiar a terra que Deus houvera
prometido, voltaram com um relatório deprimente, mas Deus
usou Josué e Calebe para trazer o relatório que Ele queria fosse
transmitido. Eles não negaram a existência dos filhos de
Anaque, seria mentiroso e imprudente, mas gigantes, não
olharam as circunstâncias, não se intimidaram com as
dificuldades, mas perceberam o quanto Deus havia sido
verdadeiro no relato da qualidade daquela terra: “A terra pelo
meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa.
Se o SENHOR se agradar de nós, então, nos fará entrar
nessa terra e no-la dará, terra que mana leite e mel. Tão
somente não sejais rebeldes contra o SENHOR e não
temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os
podemos devorar; retirou-se deles o seu amparo; o
SENHOR é conosco; não os temais” (Nm 14.7-9). Isto
posto, resta-nos fazer apenas uma pergunta: Você é um gigante
ou um anão?
- FIM -

CUIDE DE SEUS PERTENCES
Gostaríamos de solicitar aos irmãos que deixaram suas
barracas e demais pertences que voltaram do nosso
Acampamento da Família, que pudessem procurar os diáconos
responsáveis para a retirada dos mesmo. Contamos com sua
colaboração.

TEM FEIJOADA NA GÊNESIS!!!
No dia 06 de abril, após as EBD teremos uma deliciosa feijoada.
Com apenas R$ 10 você terá momentos de confraternização,
comunhão e o prazer de saborear uma deliciosa refeição. Toda
a renda será revertida para o X ECC da Gênesis. Traga toda a
sua família e participe!

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).
As crianças com mais de 7 anos também podem ingressar no
Ministério de Dança. Estes ensaios ocorrem aos sábados, às
14h com a Tia Leka (8853-8032).

MOMENTO ADORAJOVEM
O Geração Atitude convida a todos os jovens para o Momento
AdoraJovem que acontece todos os sábados, às 17h30, na sala
do Papo Jovem. É um momento onde os jovens estarão se
consagrando, orando, louvando e ouvindo uma palavra de Deus.
"Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra
de Deus está em vós, e já vencestes o maligno."
(I João 2:14).

Ministério de Dança

ACAMPADENTRO 2014
Atenção para a mudança de data! No DIA 10 DE MAIO
teremos nosso Acampadentro 2014, onde estaremos definindo
pontos importantes no planejamento e execução das
atividades a serem desenvolvidas neste ano. O investimento é
de R$ 5 por pessoa. Para mais informações, procure o Pb.
Dilson Santos.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
30.Mar : Marlon Araújo Gomes

 8833-5129

31.Mar : Sigrid Menezes da Silva Florencio

 9654-7573

01.Abr : Katiane de Oliveira Silva

 9947-0261

01.Abr : Andressa de Brito de Sá

 8872-3498

04.Abr : Marcus Ricardson Vieira Silva

 8844-2553

05.Abr : Marcielle de Medeiros Pereira Lopes

 3241-5355

