ESCALA SEMANAL MINISTÉRIO DIACONAL
DIAS

SERVIÇO
Dirigente
Água

QUA
04/06

DOM (M)
08/06

DOM (N)
08/06

ROS. BOTELHO

-

PB. DILSON

ELENI

-

MIRLANE

MÁRCIO

MARCELO

GELZA

Recepção 1

MANOEL

-

IZAURA / OSMARI / IZABELLI

Recepção 2

ROBERTA

-

ANTÔNIO / ELENI

Mon./Port.

-

MARINHO

RANILDO

Kids

-

-

HÉLIO

GETÚLIO

-

MARCOS BENTO / ARLEY / OSEAS

Ofertório

Estac.

Maceió, 01 de junho de 2014 - Nº330
informativo semanal

Coordenador da Semana: JORGE VALDO (8827-7316)

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;

Versículo da
Semana
"Tudo tem o seu
tempo determinado,
e há tempo para
todo propósito
debaixo do céu."
Eclesiastes 3:1

5 Término da Construção;

Meditação

6 Restauração das Famílias;
7 Ministério de Jovens;
8 Grupos Pequenos;
9 Gestão de Ministérios;
10 Ministério de Comunicação.

AGENDA GÊNESIS

07

JUNHO

RESERVADO PARA O ECC
-

07

JUNHO

MOMENTO JOVEM
Externo (fora)

08

JUNHO

CULTO DE SANTA CEIA
na Gênesis, às 18h

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

Deus sabe o
momento exato para
que as coisas
aconteçam em nossa
vida, as vezes não
sabemos esperar e
queremos algo antes
do tempo, e isso
pode fazer com que
a benção se torne
maldição. É como
colher a fruta antes
de estar madura,
com certeza estará
azeda. Por isso a
biblia nos ensina que
devemos ser
prudentes, não ser
precipitados e
esperar para que
tudo aconteça no seu
devido tempo.

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 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

FIRME QUANDO DESANIMADO
Pr. Harry Tenório
pastorharry@ibgenesis.com.br

“Tristezas do inferno me cingiram,
laços de morte me surpreenderam”.
(Salmos 18.5)
Criamos uma cultura tão irreal e sem nenhuma base bíblica
quanto ao sofrimento do cristão, que quem só se beneficia dela
é o diabo. Ele preconiza que depois de ter me tornado cristão, o
sofrimento foi abolido da minha vida. E é lógico que esta
estratégia inteligente foi desenvolvida pelo inimigo, e é um dos
seus piores ardis. Todas as vezes que o sofrimento alcança o
cristão, como não se preparou psicologicamente para
enfrentá-lo, ele desmorona, se prostra, facilmente cai em
depressão ou se decepciona com Deus. O próprio Jesus
asseverou que as tribulações fazem parte das experiências de
vida humana. Quando elas ocorrem deveríamos ter a atitude
de Davi, que adorou a Deus em todas elas, fazendo canções e
poesias que tão bem radiografaram a alma exuberante que
este servo tinha.
Neste Salmo, percebemos o quanto as aflições podem alcançar
o coração do crente, ainda que seja o mais fiel entre os servos
de Deus. Davi tem uma reação inteligente em relação a ele,
não perde tempo querendo estudar sua origem, ou sua causa,
não se preocupa com sua motivação, tampouco gasta orações
questionando porque o soberano Senhor não o protegeu, não o
livrou. Diferente de Davi, muitos cristãos sofrem e se
desestruturam na alma ao apenas pensar que podem
enfrentar momentos difíceis. Eles são a melhor escola de Deus
para o cristão. Não digo que são fáceis de serem vencidos, mas
todos os homens de Deus que passaram por eles, se tornaram
íntimos de Deus. O Jó poeticamente expressou isto quando
disse: “Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus
olhos te veem”. É bastante interessante conhecer que junto
aos redemoinhos da vida, a presença de um Deus amigo
sempre nos ocorre. Não foi assim com Daniel quando foi
jogado na cova dos Leões?
Posto sob um desafio difícil de ser vencido, Deus disse ao
jovem Gideão: (Juízes 6.14) - “Então o SENHOR olhou para
ele, e disse: Vai nesta tua força, e livrarás a Israel das mãos
dos midianitas; porventura não te enviei eu?” Deus estava
falando da força interior gerada, produzida na alma, que é
necessária para que possamos vencer as batalhas desta vida.
É interessante que Deus não tenha dito para Gideão, vai na
minha força, mas disse vai nesta tua força. Embora tenha
mandando Gideão se mover através da sua força, ele
inteligentemente provoca o seu guerreiro, quando indaga:
“Não te enviei eu?” O Pedro entendeu isto muito direitinho.
Depois de uma pescaria infrutífera, exausto em sua volta,
quando já lavava as redes para voltar para casa, o Senhor lhe
encontra e dá uma ordem para voltar a pescar, ao que

responde: (Lucas 5.5) – “Mestre, havendo trabalhado toda a
noite, nada apanhamos; mas, sobre a tua palavra, lançarei a
rede”. Não era nem necessário lembrar, mas como Pedro foi
obediente, pescaram tantos peixes que foi necessário à ajuda de
outros barcos para o barco dele não naufragar.
É também hipocrisia pensar que o crente não fica desanimado
diante de obstáculos difíceis, de problemas aflitivos, fica sim.
Tanto fica que Deus várias vezes falou para Josué quando
assumiu a condução do povo hebreu rumo à terra prometida:
“Tende bom ânimo!” (Js 1.9, 1.18). Jesus também ministrou
esta mesma palavra aos seus discípulos: (João 16.33) “Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no mundo
tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo”. O
autor dos salmos tinha uma experiência incrível com travessia
de momentos difíceis, e o segredo da sua vitória não estava em
nunca sentir-se desanimado, certamente ondas de desânimo
atravessaram sua alma. O segredo nestas horas não consiste
em tirarmos o terno de a gravata de Clark Kent, e colocarmos a
capa de super-homem e partirmos para a vitória. O segredo é
permanecermos firmes, confiando que: “Lá do alto ele já me
ouviu, estendeu sua mão, me segurou, me livrou de todas as
dificuldades” (16-17).
- FIM -

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
limites saudáveis em um
Casal Leoto
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!

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)

VOCÊ TEM 3 MINUTOS?
Essa é uma pergunta muito comum que é
feita na nossa correria diária. 3 MINUTOS é
um grupo do WhatsApp que foi criado com o
propósito de levar-lhe a pensar melhor
sobre a vida. O grupo é formado por pessoas
de diferentes credos, sexo e classes sociais.
Diariamente você receberá reflexões de três
minutos, gravadas em áudio pelos Pastores 3 MINUTOS.
Mensagens que lhe trarão paz, alegria, esperança e um norte
para a sua vida. Quer começar o dia bem? Você tem 3
MINUTOS? Adicione: (82) 8888.9889 - Marcus

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.
Pb. Bráz » 9675.0706
brazmaceio@yahoo.com.br

Pb. Dilson » 8851.5525
dilsondbs@gmail.com

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
01.Jun : Samira Mendes Antunes Rey

 9381-9366

01.Jun : Paulo Antônio Oliveira Santos

 8834-1761

02.Jun : Daiane Maria dos Santos

-

02.Jun : Eunice Correia da Silva

 8835-0413

02.Jun : Patrícia Martins Callaço

 9117-2270

06.Jun : Anne Kelly de Melo Calheiros

 9609-4950

07.Jun : Juliana Patrícia de França Assunção

 8868-5755

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

