ESCALA SEMANAL MINISTÉRIO DIACONAL
DIAS

SERVIÇO
Dirigente

QUA
11/06

DOM (M)
15/06

DOM (N)
15/06

ROS. BOTELHO

-

PR. GUILHERME

Água

ROBERTA

-

FABIANA

Ofertório

ULISSES

NALDA

ANTÔNIO ANDRADE

Recepção 1

BONIFÁCIO

-

JORGE LEO./CIDA/LUCIENE

Recepção 2

EDILENE

-

GELZA/NIREIDE

Mon./Port.

-

MÁRCIO

MARCOS BENTO

-

-

JORGE VALDO

ISAAC

-

C.ANDRÉ/MARCUS W./JAMESON

Kids
Estac.

Maceió, 08 de junho de 2014 - Nº331
informativo semanal

Coordenador da Semana: FABIANO (9960-0622/8857-3754)

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 Pelos membros e suas famílias;
3 Pela paz em Israel;
4 Por nossos Governantes;

Versículo da
Semana
"Entrega o teu caminho
ao Senhor; confia nele,
e ele tudo fará."
Salmos 37:5

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

AGENDA GÊNESIS

13 a 15

JUNHO

SEMINÁRIO DA FAMÍLIA
www.ibgenesis.com.br

21

JUNHO

MOMENTO ADOLESCENTE
às 18h, na Gênesis

21

JUNHO

AÇÃO MISSIONÁRIA
em São José da Tapera

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

Terça
19:00 - Futebol Masculino
19:00 - Curso de Teologia
Quarta
19:00 - Intercessão
20:00 - Culto de Cura e Libertação

Meditação

Quinta
19:00 - Futebol Masculino

Quantas vezes nos
pegamos preocupados
com as nossas
necessidades físicas,
financeiras, familiares,
entre outras, e
esquecemos que existe
um Deus no controle de
nossas vidas. Quando
entregamos o nosso
caminho ao senhor
devemos confiar e ter a
certeza de que Ele tudo
fará, como não
podemos fazer sozinho,
devemos deixar tudo
no controle das Suas
mãos. O segredo é não
tomar de volta a
preocupação, pois
quando é difícil ainda
podemos fazer, mas
quando se torna
impossível Deus
começa a agir.

Sexta
19:00 - Futebol Feminino

5 Término da Construção;
6 Restauração das Famílias;

Segunda
19:30 - Futebol Masculino-Membros
20:00 - Ensaio do Coral

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

QUAL O PROPÓSITO DA VIDA?
Pr. Harry Tenório
pastorharry@ibgenesis.com.br

“O ladrão não vem senão a roubar, a matar, e a
destruir; eu vim para que tenham vida, e a tenham
com abundância”.
(João 10.10)
Uma das primeiras perguntas que devo responder é qual o
propósito da minha vida, e lógico, não fui gerado e posto no
mundo apenas para trabalhar e gastar o que ganhei
trabalhando. Tem algo muito superior a isto da parte de Deus
para minha vida, que é a verdadeira razão para a minha
existência. Imagine você que um jogador de futebol que era o
astro do seu time foi contratado por um time maior, e ao chegar
ao novo emprego ele não alcança um espaço no time para ser
titular, e que às vezes nem para o banco de reservas foi
escalado. Ele sente-se inútil, sem propósito de estar ali
naquele time, seu passe se desvaloriza, ele não será lembrado
por outros times do mercado com desejo de contratá-lo. Não
demora ele irá se arrepender de ter mudado de time, e na fase
seguinte irá pedir para ser vendido, para sair daquele time.
Assim é o homem, só nos sentimos bem quando estamos
produzindo, atuando, cumprindo o propósito para o qual Deus
nos criou.
Fomos criados à imagem de Deus, para ter um relacionamento
com Ele. Estar envolvido nesse relacionamento irá produzir
muita satisfação nas nossas almas. Até conhecermos a Deus,
tivemos experiências maravilhosas, mas não tínhamos
acertado no alvo, ainda não havíamos sido escalados para o
jogo. Fomos usados para propósitos muito nobres, mas não
para o qual fomos especialmente projetados, não para o qual
iria nos trazer plena satisfação. Agostinho resumiu da seguinte
maneira: “Tu [Deus] nos fizeste para Ti mesmo e nossos
corações não encontrarão descanso até que estejam
descansados em Ti”.
Um relacionamento íntimo com Deus, e a realização da sua
vontade em nossas vidas, são as únicas coisas que irá saciar o
desejo de nossas almas. Jesus Cristo disse que sabia a que veio
a este mundo: “Eu vim para que tenham vida, e que tenham
vida em abundância”. Este era o propósito da sua existência, e
este seria o foco do seu árduo trabalho. A partir daí, ficou fácil
concentrar suas energias na libertação do homem, na doação
da sua vida em favor de muitos. Sabia que a humanidade havia
sido escravizada pelo pecado, vez que a consumação do
pecado implica na morte espiritual, ele iria morrer no lugar do
pecador, iria pagar seu débito. Foi assim que começou a
construir seu ministério, baseado neste propósito.
Somos como um jogador que foi adquirido por um novo time,
temos que fazer a nossa parte para ser escalados, mas depois
disto feito, tudo o que ansiamos é poder contribuir com a nossa

parcela de dedicação, com os nossos dons e talentos, ajudando
a torar este time um time campeão, a cumprir os propósitos de
Deus para nossas vidas. O vazio da insatisfação acaba na hora
em que o treinador anuncia ao jogador do banco que ele irá ser
escalado, que irá entrar no time. Corri Tem Boom, escritora e
resistente holandesa, escondia judeus na sua própria casa, a
perigo de perder sua própria vida neste trabalho. Por que fez
isto? Porque entendeu que este era o propósito de Deus para ela
e sua família àquela hora. Sua satisfação estava completa,
embora sua vida estivesse por um triz. Havia muito gozo em sua
alma, ao saber que se não conseguia salvar os seis milhões de
judeus martirizados por Hitler, pelo menos para o pequeno
grupo que se abrigou sem sua casa, isto era possível.
Geralmente quando deixamos de estar executando os
propósitos de Deus na nossa vida, quando o deixamos de fora,
não é apenas o nosso coração quem fica triste, o dele também.
Tentamos encontrar satisfação em algo que não é Deus, que não
faz parte dos propósitos dele para nós, quando isto acontece,
nossa vida perde a razão da sua existência. Mas hoje, sim, hoje,
agora mesmo, se lhe perguntasse qual seria o propósito de Deus
para sua vida, o que me responderia?

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 pelo site da
igreja.
As preleções terão início na sextafeira (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
Casal Leoto
Leoto abordará os limites
saudáveis em um relacionamento
conjugal, os passos que antecedem a infidelidade, bem como a
importância de uma constante avaliação matrimonial.

Acesse hoje mesmo nosso site

- FIM -

www.ibgenesis.com.br

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

SEMINÁRIO DA FAMÍLIA

Pb. Dilson » 8851.5525
dilsondbs@gmail.com

e faça sua inscrição gratuitamente
SEMINÁRIO DA FAMÍLIA
Onde: Igreja Batista Gênesis;
Quando: 13/06, às 19h30; 14/06, às 19h; e 15/06, às 9h;
Quanto: Entrada FRANCA!

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
PARTICIPE DO INFORMATIVO
Você deseja participar da construção de nosso
informativo? Então mande testemunhos,
matérias e sugestões para que possamos
melhorá-lo ainda mais. Participe mandando
notícias para o e-mail:

comunicacao@ibgenesis.com.br

VOCÊ TEM 3 MINUTOS?
Essa é uma pergunta muito comum que é feita
na nossa correria diária. Vem ai 3 MINUTOS,
um grupo do Whatsapp que vai abençoar a sua
vida. Aguarde!

08.Jun : José Jorge Soares Lopes

 8897-2505

08.Jun : Edilene Maria dos Santos Figueredo

 3359-6186

10.Jun : Robson Lopes da Silva

-

11.Jun : Hélio Luiz Domingos

 9108-2876

12.Jun : Giulyan Vitória Caldas Cardoso

 8800-7497

12.Jun : Othon Brian Santos Figueredo

 9922-7408

12.Jun : Eleni Medeiros de Andrade

 8837-7577

13.Jun : Mitchel da Silva Leonardo

 9910-7150

14.Jun : Antônio Carlos P. da Silva

 8832-4756

14.Jun : Cícero dos Anjos Silva

 9331-6979

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

