ESCALA SEMANAL MINISTÉRIO DIACONAL
Servindo com excelência a Noiva de Cristo

DIAS

SERVIÇO
Dirigente

QUA
23/04

DOM (M)
27/04

DOM (N)
27/04

ROS. BOTELHO

-

ERIVALDO FARIAS

Água

EDILENE

-

LUCINEIDE

Ofertório

MÁRCIO

ANTÔNIO

IZABELLI

Recepção 1

OSMARI

-

MIRLANE/LUCIENE/NIREIDE

Recepção 2

MARCOS BENTO/JANE

NALDA

-

Kids

-

-

MANOEL

Estac.

-

-

BONIFÁCIO/MADSON/MARINHO

Maceió, 20 de abril de 2014 - Nº324
informativo semanal

Coordenador da Semana: CAYENNE (8818-6323)

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;
7 Ministério de Jovens;

Versículo da
Semana
"O menino ia
crescendo e se
fortificava: estava
cheio de
sabedoria, e a
graça de Deus
repousava nele."
Lucas 2:40

8 Grupos Pequenos;

Meditação

9 Gestão de Ministérios;
10 Ministério de Comunicação.

AGENDA GÊNESIS

26 e 27

ABRIL

AÇÃO MISSIONÁRIA
em São José da Tapera

26

ABRIL

MOMENTO ADOLESCENTE
na Gênesis, às 18h

10

MAIO

MOMENTO JOVEM
na Gênesis, às 19h

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

A graça é um
presente de Deus,
é um dom
recebido através
do Pai. Coloque
sempre Deus no
centro de sua
vida. Use seu dom
para si mesmo e
em benefício do
próximo. Use para
servir a Deus.

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. 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

COMO ALCANÇAR A PERFEIÇÃO
Pr. Harry Tenório
(pastorharry@ibgenesis.com.br)

“Sendo, pois, Abrão da idade de noventa e nove anos,
apareceu o SENHOR a Abrão, e disse-lhe:
Eu sou o Deus Todo-Poderoso,
anda em minha presença e sê perfeito”.
(Gênesis 17.1)
A biblia fala de homens que foram perfeitos, mais que isto,
convida Abraão para andar na sua presença e ser perfeito.
Talvez este seja os dos maiores desafios já proposto por Deus a
um homem. Não é fácil andar com alguém que aponta nossos
erros, que nos cobra mudanças constantes e contínuas. Para
entendermos como alcançar a perfeição, temos que primeiro
entender como dirigimos nas nossas emoções, como
regulamos nossas ações de acordo com o plano, a vontade e os
princípios divinos.
Há na bíblia uma referência muito interessante sobre Asa, um
dos bons reis de Judá: "O coração de Asa foi, todos os seus
dias, totalmente do Senhor" (I Reis 15.14). Entre suas
ações, foi capaz de destronar a rainha mãe, Maaca, por causa
da sua idolatria. A idolatria foi fortemente combatida em seu
reino, de modo que despedaçou o ídolo feito a Asera, queimou
os pedaços, jogou no lixo. Talvez isto não seja significativo nos
nossos tempos, mas cá entre nós, o homem faz “de coisas
materiais”, verdadeiros ídolos. São os nossos Aseras. Tem
gente idolatrando uma profissão, um carro, objetos que ama
tanto a ponto de desenvolver sentimentos profundos em
relação a eles.
O fato de ter um coração perfeito diante do Senhor, no entanto,
não quer dizer que não cometeremos pecados, mais que
havemos de ter disposição em abandoná-los. Talvez aqui
encontremos um princípio para a busca da perfeição, Asa
lutava ferrenhamente contra suas inclinações más.
A
confissão dos pecados ajuda muito aqui, porque aquilo que
confesso ao Senhor, precisa ser abandonado, vencido,
eliminado da minha vida.
A bíblia diz em Provérbios 4.23, que “do coração procedem
todas as ações da vida”. Jesus referenda isto quando em
Mateus 15.18-20, afirma que: “do coração procedem os
maus pensamentos, o ódio, as prostituições, os furtos, a
idolatria, as blasfêmias”. Estas coisas contaminam o
homem, tornam ele reprovável diante de Deus. O salmista
Davi nos fornece um segundo princípio que nos ajudará muito
a mantermos o nosso coração puro diante de Deus, quando
pede: (Salmos 139.24) - “E vê se há em mim algum
caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno”. Aqui
observamos que ele luta contra aquilo que pode macular o seu
destino eterno pedindo ao Senhor mostrasse o que estava
errado no seu coração para que ele fizesse uma faxina no seu

coração. Perceba, a função da faxina não é divina, mais humana.
O papel atribuído a Deus era apenas mostrar o erro, a tarefa
hercúlea de limpar o coração era exclusivamente de Davi. Aqui é
onde reside o problema, pois existem coisas que sabemos que
desagradam a Deus, mas relutamos em não abandoná-las, em
não vencê-las. E vencer o pecado não é tarefa de Deus, mas do
homem.
Esta semana ouvi uma confissão sincera de um homem que
percebeu quanto seus adultérios haviam prejudicado sua vida.
Prometeu vir à igreja com frequência, assistir cultos, buscar
uma aproximação de Deus. Tudo isto é muito louvável, porém
terá que quebrar as alianças que seu coração, abandonar velhas
e nocivas amizades. É muito bonito ver um homem que não
enxergava o seu pecado, começar a ter visão espiritual, iniciar
um processo de libertação. Esta é uma tarefa que dura toda
vida, afinal somos humanos, a semente do pecado de Adão foi
transmitida a nós. Precisamos alimentar o nosso coração dos
princípios divinos se desejarmos ter força para vencer o pecado,
que tão de perto nos rodeia. Há pecados resistentes, as
inclinações da carne nos levam a eles continuamente. Você teria
coragem de fazer a mesma oração do salmista? Está disposto a
fazer uma faxina para permanecer puro e perfeito diante de
Deus? Então comece a andar com Deus, e ele o ajudará a ser
perfeito.
- FIM -

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)

ONDE ESTÁ SUA BÍBLIA?
Esqueceu sua bíblia na igreja? Procure um
diácono e solicite de volta. Estamos com
dezenas de bíblias guardadas dos
irmãos que esquecem na igreja após os
cultos e pedimos que você pegue a
sua de volta, caso contrário
estaremos doando as bíblias
àqueles que precisam. Cuide deste
livro sagrado, pois Deus quer falar
com você através dele!

CHÁ DE MULHERES EM TAPERA
Teremos nosso segundo Chá de Mulheres em comemoração ao
dia das mães em São José da Tapera. Contamos com sua
colaboração para este evento com nossas irmãs sertanejas.
COMO COOPERAR? Maiores informações com nossas irmãs
Eleni e Iolanda.

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

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
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.

20.Abr : Denis Luko Mendes

 9915-8355

20.Abr : José Carlos dos Santos

 9919-5710

22.Abr : Roniel Ronaldo da Silva

 9622-6662

22.Abr : Fellipe Gabriel Souza Lima Santos

 9943-1593

22.Abr : Marcos Galaino dos Santos

 9955-8786

22.Abr : Gabriela Machado Santos

 8892-6091

22.Abr : Marcus willams Verçosa da Silva

 9147-7635

25.Abr : Ana Cristina Gomes Calheiros

 8867-1665

