ESCALA SEMANAL MINISTÉRIO DIACONAL
Servindo com excelência a Noiva de Cristo

DIAS

SERVIÇO
Dirigente
Água
Ofertório

QUA
09/04

DOM (M)
13/04

DOM (N)
13/04

ROS. BOTELHO

-

ROSÂNGELA BOTELHO

MARIA JOSÉ

-

EDCLÉCIA

LUCIENE

ISAAC

ISAAC

Recepção 1

HÉLIO

-

GISELE / SAM / DIEL

Recepção 2

MARÍLIA / JOANA

DANIELLA

-

Kids

-

-

IRLAN

Estac.

-

-

MARCÃO/JARBAS(LU)/MAURÍCIO

Maceió, 06 de abril de 2014 - Nº323
informativo semanal

Coordenador da Semana: GELZA (8853-4703)

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;
6 Restauração das Famílias;

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

AGENDA GÊNESIS
ABRIL

X ECC
na Escola Estadual Fernandes Lima

26 e 27

ABRIL

AÇÃO MISSIONÁRIA
em São José da Tapera

26

"Tornai-vos, pois,
praticantes da
palavra e não
somente ouvintes,
enganando-vos a vós
mesmos."
Tiago 1:22

Meditação

7 Ministério de Jovens;

11 a 13

Versículo da
Semana

ABRIL

MOMENTO ADOLESCENTE
na Gênesis, às 18h

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

O que sabemos e o
que acreditamos não
significam muita
coisa se não afetam
como vivemos no
nosso cotidiano. Puro
e simples, a fé não
vivida diariamente
não é fé; é uma
fachada. Assim como
Jesus nos disse que
devemos praticar o
que aprendemos
dEle, seu irmão
Tiago nos lembra a
mesma coisa:
quando aprendemos
a verdade da palavra
de Deus, só resta
uma coisa para
fazer: praticá-la!

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
14:00 - Ensaio do Min. de Louvor
15:00 - Futebol Masculino (30 anos)
15:00 - Voleibol
15:00 - 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. 04

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

CONFORTO NO DESCONFORTO
Pr. Harry Tenório
(pastorharry@ibgenesis.com.br)

“E, acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de
Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse”.
(João 13.2)
João abre o texto da ceia informando que Jesus sabia que era
chegada a hora de voltar para o Pai (13.1). A cena iria ser a
última em que todos os discípulos estariam reunidos com o
Mestre. Tudo estava milimetricamente preparado por Ele. Era
para ser exatamente do jeito que foi. Uma ceia, um local de
conforto no desconforto. O nosso conforto custou o
desconforto dele. Comam o pão, bebam o vinho, foi seu
convite, são símbolos do meu sangue e do meu corpo que será
esmagado pelo pecado de cada um de vocês.
Naquela ceia o conforto seria também visitado pelo
desconforto. Foram surpreendidos com a notícia de que entre
eles havia um traidor. Até que o pão fosse servido embebido no
sangue, todos estavam em suspense. Todos se sentiram
potenciais traidores do Mestre. Tanto era assim que pediram a
João que reclinava sobre seu peito, que perguntasse quem
seria o traidor. Ele deu o sinal, aquele que der o pão embebido
pelo vinho será o traidor.
Parecia sem pressa, queria desfrutar intensamente de todos os
segundos daquela cena. Tomou a bacia e se pôs a lavar os pés
dos discípulos, demonstrando o tipo de liderança que exercia.
Era um líder servidor. Pedro se nega a ter seus pés lavados pelo
Rei dos Reis, ao que responde: “Se eu te não lavar, não tens
parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus
pés, mas também as mãos e a cabeça”. Embora ainda não
estivesse pronto, Pedro queria tomar parte no Reino de Deus.
Era ainda indigno, a cena da traição ainda visitaria sua vida.
João disse que ele bem sabia quem o haveria de trair (11). Ele
afirma que depois daquela cena todos deveriam lavar os pés
um dos outros, indicando que no os valores éticos e
hierárquicos deste mundo não servem de modelo para a
hierarquia divinal. Avisou que iria revelar um mistério oculto,
para que depois que os sinais anunciados acontecessem, todos
soubessem que Ele era o unigênito do pai. Na hora do anúncio
do traidor, seu coração ficou profundamente afetado,
revelando que não queria que fosse assim. Tomando o pão,
embebendo no vinho, conforme anunciara em seu sinal, deu a
Judas. E ele depois de comer o pão embebido no vinho, se
retirou precipitadamente da reunião. Não se arrependeu,
Satanás agora o possuía, não ficou até o fim. Um misto de dor e
desconforto toma conta do coração dos discípulos.
Depois da saída de Judas, ele anuncia: “Agora será glorificado
o filho do homem”. Um anúncio claro de que ele iria vencer a
morte como homem, o cordeiro substituto agora estava pronto
para ser imolado, ele iria substituir o pecador em sua sentença

de morte, porque o pecado gera a morte. Ele iria morrer em meu
lugar.
Hoje olhando para o que fez na cruz, sou levado a uma região de
conforto me envolvendo, mas ao mesmo tempo me sinto
completamente desconfortável. Sou confortado na salvação que
me propiciou, mais entro em uma região de desconforto quando
lembro que Ele teve que sofrer por mim. A cada ceia este
sentimento de conforto e desconforto me visita. Por fim a ceia
também é um local de alívio. Ele nos comprou e isto me alivia.
Com alto preço me comprou. Pagou minha liberdade com sua
própria vida. Não resisto, glorifico de forma silenciosa, intensa,
forte, definitiva, bem dentro do meu coração. Graças à cena da
ceia compreendo o que ele fez. Ele enfrentou o desconforto para
me levar a uma região de conforto. Posso dizer que sou salvo,
salvo pelo sacrifício que ele fez na cruz. A cada ceia renovo
minha aliança com Ele, prometo que viverei para ele até o fim.
Não vou negá-lo, não irei traí-lo. Não depois do que Ele fez por
mim.
- FIM -

X ECC
No próximo final de semana (de 11 a 13 de abril) estaremos
realizando o nosso X ECC (Encontro de Casais com Cristo) da
Igreja Batista Gênesis. O ECC é um serviço da Igreja, em favor
da evangelização das famílias. Procura construir o Reino de
Deus, aqui e agora, a partir da família, mostrando pistas para
que os casais se reencontrem com eles mesmos, com os filhos,
com a comunidade e, principalmente, com Cristo. Para isto,
busca compreender o que é "ser Igreja hoje" e de seu
compromisso com a dignidade da pessoa humana e com a
Justiça Social. A evangelização do matrimônio e da família é
missão de toda a Igreja, em que todos devem cooperar segundo
as próprias condições e vocação. Convocamos os amados
irmãos a estarem orando por mais este grande evento
evangelístico de nossa igreja. Contamos com todos vocês!

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.

ESCALA DE DIRIGENTES DE CULTOS
Atenção líderes dirigentes de cultos! Informamos que a Escala
de Dirigentes do mês de ABRIL sofreu diversas modificações. A
nova escala já está fixada no mural de avisos da igreja.
Quaisquer dúvidas sobre as alterações, procurem o Pb. Gilvan.

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).
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.

MOMENTO ADORAJOVEM

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

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.

06.Abr : Deiwd da Silva Teles

 9942-3309

09.Abr : Lizandra Dianna J. de Amorim

 3326-3149

10.Abr : Rebeca Joyce Silva Lima

 3033-9035

11.Abr : Mirlane Taciana de Lima Galvão

 9327-0200

12.Abr : Mateus Saulo Dantas Correia e Sá

 9381-5192

"Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes,
e a palavra de Deus está em vós,
e já vencestes o maligno."
(I João 2:14)

