ESCALA SEMANAL MINISTÉRIO DIACONAL
Servindo com excelência a Noiva de Cristo

DIAS

SERVIÇO

QUA
30/04

DOM (M)
04/05

ROS. BOTELHO

-

-

CIDA

-

JANE

Ofertório

ESTELA

ROSARIA

MARINHO

Recepção 1

OSEAS

-

MADSON / CAYENNE / JAMESON

Recepção 2

IZABELLI / MARCUS WILLAMS

Dirigente
Água

DOM (N)
04/05

informativo semanal

LUCINEIDE

-

Kids

-

-

ISAAC

Estac.

-

-

ALUÍSIO / TENÓRIO / MARCELO

Coordenador da Semana: DANIELLA (8819-5441)

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
MAIO

MOMENTO JOVEM
na Gênesis, às 19h

11

MAIO

CULTO DE SANTA CEIA
na Gênesis, às 18h

17

"Porque aos seus
anjos dará ordem
a teu respeito,
para te guardarem
em todos os teus
caminhos."
Salmos 91:11
Meditação

7 Ministério de Jovens;

10

Versículo da
Semana

MAIO

MOMENTO ADOLESCENTE
na Gênesis, às 18h

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

Muitas vezes
parece que
escolhemos o
caminho errado,
mesmo assim a
promessa de Deus
é que em "todos"
os caminhos
estaremos
guardados por
Seus anjos. Neste
versículo o Senhor
mostra o quanto
somos
importantes, pois
até mesmo aos
anjos Ele dá
ordens ao nosso
respeito.

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

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
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DEUS, ME AJUDA A COMPRAR LEITE!
¡DIOS AYÚDAME CON LA LECHE!
Carolina Neris
(carolneba@gmail.com)

“Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês.
Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não
permanecer na videira. Vocês também não podem dar
fruto se não permanecerem em mim.”
João 15.4
¡Hola Hermanos ¡ ¡Dios les bendiga!
Que bom poder escrever para vocês diretamente do Uruguai!
Nesses primeiros momentos de missão já temos visto Deus
agindo! Chegamos ao Uruguai dia 18 de fevereiro e fomos
extremamente bem recebidos pela igreja (as orações
começam a ser respondidas). Tivemos a oportunidade de
servir nos dois acampamentos da Igreja: o de crianças e
jovens. Foi uma excelente oportunidade de imersão na cultura:
conhecemos as comidas (sim, eu tomei mate...), os horários
para fazer as coisas, os hábitos, aprendemos muitas palavras
novas e desenrolamos um pouco mais com a língua,
acompanhamos um batismo... Pudemos servir na cozinha, nas
oficinas, na intercessão.
Mas, sobretudo esse tempo foi tempo de parar para ouvir a
Deus e aprender a estar na dependência dele em tudo! Parar
para saber em que áreas Deus quer que trabalhemos: quais os
projetos? O que Deus já está fazendo nesse lugar e devemos
dar continuidade?
Os dias de acampamento
foram bênção, mas ao
mesmo tempo havia uma
pressão enorme, pois
éramos observadas o tempo
todo em todas as coisas.
Precisávamos da direção de
Deus pra tudo: o que fazer e
o que não fazer; o que falar,
não falar; como falar, de que
m o d o f a l a r, c o m o
interpretar tudo o que nos cercava. Lembro-me do “episódio”
do leite: compramos um leite errado, tivemos um contratempo
com isso e no meio de toda a “tensão” da constante incerteza
do que fazer orei: Deus, eu preciso de você até pra comprar
leite!
E é assim que temos vivido esses dias no Uruguai. Tendo a
convicção de precisamos de Deus para todas as coisas da
nossa vida: comprar leite, pedir o pão, comprar a carne certa,
chegar ao endereço correto, ajudar a vizinha idosa ao lado,
desenvolver projetos de missão, aconselhar os jovens que nos
procuram, liderar a equipe no campo...

Como equipe, temos aprendido a depender de Deus desde as
pequenas coisas para que Ele possa nos confiar coisas maiores.
Temos aprendido que o pouco nos prova e nos expõe, que nossa
espiritualidade pode ser vista nos detalhes, que o devocional
nosso de cada dia guarda mais a nossa mente e nosso coração
que mais longo e aprimorado sermão de domingo. Nunca orei
tanto por discernimento, nunca esperei tanto para vê-lo
manifestado em cada detalhe de minha vida!
Nosso campo missionário é o lugar
onde, não apenas o Senhor nos
lembra de nossa dependência dele,
mas nos mesmos ao reconhecê-la
em nossas fragilidades o buscamos
para dizer: Sem ti nada posso fazer!
Para quem irei eu se só tu tens as
palavras de vida!
Que nesses dias você também possa experimentar de um modo
novo a dependência do Deus Pai. O que você tem necessidade de
aprender? O que precisa fazer? Quais os desafios que precisa
romper? Lembre-se: sem Ele nada se pode fazer, mas ligados a
ele daremos frutos, frutos que, quem sabe, poderão alimentar
as nações.
- 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.

27.Abr : Maria José Gonçalves de Carvalho

) 8896-4515

28.Abr : Daniel Calheiros Amorim

) 8889-2608

28.Abr : Madalena Inácio da Silva

) 3034-2666

29.Abr : Mônica Angélica Santos Machado

) 9116-0966

29.Abr : Ana Maria Nunes Santos

) 9921-6616

30.Abr : Janaina de Melo Santos

) 8823-3735

01.Mai : José Paulo dos Santos

)-

02.Mai : Isaac Alexandre da Silva

) 9311-1166

