ESCALA SEMANAL MINISTÉRIO DIACONAL
Servindo com excelência a Noiva de Cristo

DIAS

SERVIÇO
Dirigente
Água
Ofertório

QUA
28/05

DOM (M)
01/06

DOM (N)
01/06

ROS. BOTELHO

-

-

DANIELLA

-

MARIA PASTORA

informativo semanal

NALDA

MARINHO

MÁRCIO

Recepção 1

NATALÍCIO/LANA

-

ARLEY / MIRLANE / VALDILEIDE

Recepção 2

-

-

RANILDO / ESTELA

Kids

-

-

MARCUS BENTO

ALUÍSIO/JAMESON

-

RENAN/MADSON/JORGE VALDO

Estac.

Maceió, 25 de maio de 2014 - Nº329

Coordenador da Semana: IZAURA MARTINS (9933-7962)

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

CULTO DE MISSÕES
na Gênesis, às 18h

30

MAIO

REUNIÃO MINISTERIAL
com todos os líderes da igreja

31

"Toda a boa dádiva e
todo o dom perfeito
vem do alto,
descendo do Pai das
luzes, em quem não
há mudança nem
sombra de variação."
Tiago 1:17

Meditação

7 Ministério de Jovens;

25

Versículo da
Semana

MAIO

ACAMPADENTRO 2014
na Gênesis, às 19h

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

Deus é criador de
todas as coisas
perfeitas. Tudo o que
há de bom vem dEle,
toda a boa dádiva e
todo o dom perfeito
vem do Senhor, de
maneira que nada
falta àqueles que o
amam. Deus não
abandona, não prova
e nem castiga
ninguém. Ele é fiel,
não muda, e não
pode contradizer-se.
Ele não prova
ninguém, pode até
permitir uma
provação, mas dEle
mesmo vem a
solução.

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

Pr. Javan Medeiros
82-9934.6906
javanmedeiros@hotmail.com

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: 3342-2881 / 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 na página 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

O HOMEM QUE CUSPIU NO
PRATO QUE COMEU
Pr. Harry Tenório
pastorharry@ibgenesis.com.br

“Porque o reino dos céus é semelhante a um homem,
pai de família, que saiu de madrugada a assalariar
trabalhadores para a sua vinha. E, ajustando com os
trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para
a sua vinha”.
(Mateus 20.1-2)
Esta é a história de uma um homem ingrato e maldizente, um
homem que cuspiu no prato que comeu. Não pensem que
apenas porque o caso foi contado na fórmula de uma parábola,
Jesus não estava se referindo a um fato real. Jesus assemelhou
o Reino do Céu com uma plantação de uvas, onde o dono saiu
bem cedo para contratar trabalhadores para o trabalho da sua
plantação. Três turnos foram contratados e eles aconteceram
simultaneamente porque o dono da vinha observou que os
trabalhadores contratados não iriam dar conta do serviço
necessário na vinha.
Ao final do dia, o dono da vinha começou a assalariar todos os
funcionários exatamente da forma que havia combinado com
cada um deles, sem tirar de um para por no outro, sem
diminuir nada de ninguém, sem ser injusto com nenhum deles.
O problema é que mesmo havendo recebido exatamente como
o combinado, o maldizente não demorou a manifestar todo seu
potencial maligno. Quando ele viu que fruto da bondade do
dono da vinha o que foi contratado por último ganhou um valor
exatamente igual ao dele que trabalhou o dia inteiro, começou
a falar mal do dono da vinha, a cuspir no prato que comeu,
dizendo que o dono da vinha não era tudo o que os outros
pensavam dele. Afinal que justiça há em se pagar uma moeda
de prata para cada um dos funcionários se um trabalhou mais
horas que o outro? O dono da vinha sabendo da sua ingratidão,
disse: (13) “Escute amigo! Eu não fui injusto com você. Você
não concordou em trabalhar exatamente pelo valor do salário
que lhe paguei?”
A maldade é como erva daninha que nasce onde ninguém
semeou. O texto radiografa a miséria do coração humano, que
deixa de olhar com gratidão para o dono da vinha que deu
emprego a ele quando estava necessitado, abriu oportunidade
de trabalho ao desempregado, que lançou no mercado de
trabalho alguém desconhecido, que alegrou ao entristecido.
Sabem por que o dono da vinha contratou outros de cinco
horas? Porque o serviço precisava ser feito, para que as uvas
não apodrecerem no campo, para que parte da safra não fosse
perdida. O que deveria o que foi contratado primeiro fazer? Ter
ficado alegre por ter recebido reforço de outros na vinha, era
mais gente chegando para ajudar na vinha. Mais o avarento
não se alegra com a vitória dos outros, egoísta, o homem só

contabiliza o que é lucro para ele. O que foi contratado primeiro
ficou revoltado com a bondade do dono da vinha com os que
haviam sido contratados por último. O maldizente saiu
reclamando da bondade do dono da vinha. “Afinal, olhem se isto
é justo? Ele me pagou o que havia prometido, é verdade, mas
vejam que eu trabalhei mais horas que os que chegaram de
cinco, e eles ganharam igual a mim”. Triste, coração rasgado
com a ingratidão daquele a quem havia abençoado, o dono da
vinha pergunta: (15) “Por acaso não tenho direito de fazer o
bem? Ou você está com inveja apenas por que fui bom para com
ele?”
O mundo está mesmo cheio de gente ingrata, e contra isto nada
podemos fazer. A parábola foi muito bem construída, foi dada a
um grupo de discípulos haviam ficado impactados com o pedido
de Jesus ao jovem rico, que por haver deixado tudo para seguilo, queriam saber o que iriam ganhar. Na vida encontramos
pessoas assim. A minha oração é que dos males causados por
uma ingratidão, outros não venham a padecer. Esta deve ser a
atitude do cristão, rogar ao dono da vinha, para que ninguém
não ligue para o ingrato não, que Deus mude seu coração,
liberando sobre ele a benção do seu perdão e de sobra ainda
conceda a sua maravilhosa salvação.
- FIM -

ACAMPADENTRO 2014
O nosso Acampadentro tem
como objetivo principal unir
e conhecer mais os jovens
de nossa igreja,
proporcionando um melhor
relacionamento entre os
mesmos, fortalecendo
ainda mais a caminhada
cristã.
Neste Acampadentro
teremos uma noite
maravilhosa na presença do
Senhor, com atividades
como: louvor, palavra,
bate-papo, lanches,
brincadeiras e outras coisas
mais.
Data: 31 de maio de 2014
Horário: 20:00
Trazer: colchão, lençol,
travesseiros e material de higiene pessoal.
Valor da inscrição: R$ 5,00 (Falar com Manú).

SEMINÁRIO DA FAMÍLIA
Entre os dias 13 e 15 de junho, a Igreja
Batista Gênesis realizará o Seminário
da Família, com as presenças do
pastor Sérgio Leoto e de sua esposa
Magali Leoto. As inscrições são
gratuitas e poderão ser feitas na
igreja. As preleções terão início na
sexta-feira (13), às 19h30;
prosseguirão no sábado (14), às 19h;
e serão concluídas no domingo (15), a
partir das 9h. Com o tema
“Construindo um casamento
saudável”, o casal Leoto abordará os
Casal Leoto
limites saudáveis em um
relacionamento conjugal, os passos que antecedem a
infidelidade, bem como a importância de uma constante
avaliação matrimonial.
Saiba mais sobre a formação e vasta experiência do casal Leoto
através dos sites www.sergioemagalileoto.com.br e
www.sepal.org.br.
SEMINÁRIO DA FAMÍLIA
Onde: Igreja Batista Gênesis;
Quando: 13/06, às 19h30; 14/06, às 19h; e 15/06, às 9h;
Quanto: Entrada FRANCA!

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS
Informamos que as apresentações de crianças
ocorrem sempre ao 3º Domingo do mês. A próxima
apresentação será no dia 15 de junho. Procure o
Pb. Dilson ou Bráz para mais informações.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
26.Mai : Ângela Cristina Deniz

 9949-8334

26.Mai : Andréa Núbia Souza Lima Santos

 8881-2390

27.Mai : Charlline Maria Gouveia R. de Araújo  9144-1798
 9620-8818
28.Mai : Edilson da Silva Ambrósio
28.Mai : Gilberto Barboza de Lima

 3325-5015

30.Mai : Maria Augusta dos Santos Soares

 8868-7752

31.Mai : Thiago do Santos Soares

 8835-4669

31.Mai : Marcos Alexandre de Freitas Ramires  9922-1954

OBS.: Se você fez aniversário e seu nome não apareceu na lista,
procure um diácono e atualize seu cadastro de membro.

