ESCALA SEMANAL MINISTÉRIO DIACONAL
DIAS

SERVIÇO
Dirigente

QUA
18/06

DOM (M)
22/06

DOM (N)
22/06

ROS. BOTELHO

-

PB. GILVAN

Água

ROSÁRIA

-

DANI

Ofertório

JAMESON

LUCIENE

ELZA

Recepção 1

ALUÍSIO

-

CARLOS ANDRÉ/ANGÉLICA

Recepção 2

MARIA JOSÉ

-

TENÓRIO/MARIZA/VAL

Mon./Port.

-

ISAAC

HÉLIO

Kids

-

-

ARLEY

RENAN

-

MARINHO/NATALÍCIO/MARCELO

Estac.

Maceió, 15 de junho de 2014 - Nº332
informativo semanal

Coordenador da Semana: ELENI (8706-7154)

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;
5 Término da Construção;
6 Restauração das Famílias;
7 Ministério de Jovens;
8 Grupos Pequenos;

10 Ministério de Comunicação.

AGENDA GÊNESIS
JUNHO

SEMINÁRIO DA FAMÍLIA
www.ibgenesis.com.br

21

JUNHO

MOMENTO ADOLESCENTE
às 18h, na Gênesis

21

"Porque, se viverdes
segundo a carne,
caminhais para a morte;
mas, se, pelo Espírito,
mortificardes os feitos do
corpo, certamente,
vivereis. Pois todos os
que são guiados pelo
Espírito de Deus são
filhos de Deus."
Romanos 8:13-14

Meditação

9 Gestão de Ministérios;

13 a 15

Versículo da
Semana

JUNHO

AÇÃO MISSIONÁRIA
em São José da Tapera

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

Esta palavra é
maravilhosa, pois
além de nos orientar
como devemos andar
para termos vida
eterna, ela também
testifica que aqueles
que são guiados pelo
Espirito são filhos
Deus. Aleluia! Que
maravilhoso é ser
chamado de filho pelo
próprio Deus. Vamos
deixar o Espirito
Santo nos guiar, e
renunciar todo desejo
carnal, todo apego às
coisas deste mundo.

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

A ARTE DE LIDERAR
Pr. Harry Tenório
pastorharry@ibgenesis.com.br

A maioria dos líderes busca uma fonte de inspiração quando
começam a exercer sua liderança. Quando olhamos para a
prática de liderança de Jesus Cristo, não o encontramos
seguindo os princípios ou a moda dos escribas, fariseus ou os
mestres e doutores da Lei. O seu estilo era próprio, Ele veio
implantar o reino de Deus, e queria desenvolver os princípios
de liderança que aprendeu com Deus no céu. Jesus procurava
agradar o coração do homem, mas ao coração de Deus.
Uma característica muito peculiar de Jesus é que ele era o que
dizia ser. Ao longo da nossa história temos conhecido pessoas
que criam uma cultura tão romanceada da sua identidade que
ao desenvolvermos intimidade com ele, parece que estamos
diante de outra pessoa. A autenticidade, a integridade e a
ausência de máscaras são fundamentais para a credibilidade
de um líder. Outro dia estava acompanhando um pai andando
com seu filho em um shopping, quando escutei a criança falar:
“Ou pai fale a verdade, você vai me dar aquele brinquedo ou
não? Porque você diz e não faz, promete e não realiza”.
Perceba que o modelo de liderança daquele pai diante da
imagem da criança era falho. Jamais ele poderá servir de fonte
de inspiração para o filho.
Conhecer sua missão e dar a vida por ela é outra característica
muito importante no caráter de um líder. Veja como ele
descreve o motivo e a razão da sua missão: (Lucas 4.18-19) –
“O Espírito do Senhor é sobre mim, Pois que me ungiu para
evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do
coração, a pregar liberdade aos cativos, e restauração da vista
aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, e para anunciar o
ano aceitável do Senhor”. Perceba, ele reconhece que a obra
vai ser feita na virtude do Espírito Santo, e sabe qual sua área
de atuação. Quando um líder demonstra que conhecer a razão
de estar ali, e quando sabe o que deve fazer, ele inspira
confiança nos seus liderados.
Outra característica importante do ministério de Jesus é que
antes de iniciar sua obra, já começou escolhendo discípulos,
pessoas para quem iria transmitir seus ensinos, e estes seus
e s c o l h i d o s i r i a m d a r c o n t i n u i d a d e a s u a m i s s ã o.
Aparentemente ele havia iniciado pelo fim, pois muitos deixam
para preparar sucessores no final. Por conta disto, muitos
descobrem tardiamente que tudo o que ele conseguiu
construir não foi à frente porque não treinou sucessores. Ele
precisava de tempo para trabalhar no caráter de cada um
deles, para gerar a visão do reino no coração de cada um dos
doze, e isto demanda tempo.
Ele não perdia tempo com coisas desnecessárias, coisas que
embaraçam a vida das pessoas. Pelo contrário, Ele treinava os
seus a “sacudir o pó dos pés” (Mt 10.14), a não guardar rancor,

a não perder tempo falando a pessoas que não desejavam ouvir,
a não voltar em uma cidade de onde foram rejeitados, a não
guardar más lembranças na mente de pessoas imperfeitas. A
energia empreendida nestes casos é grande e o desperdício de
tempo é farto.
Ele não trabalhava sozinho, e sabia muito bem valorizar o
trabalho dos seus subordinados, e mais, exerceu um modelo de
liderança completamente desprovido de vaidades e ciúmes,
senão veja: (João 14.12) – “Na verdade, na verdade vos digo
que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e
as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai”. O
seu prazer era ver os discípulos fazendo maiores sinais que ele. E
este sentimento não ficou na esfera do desejo, muito pelo
contrário, nós vimos os apóstolos depois de Jesus ressurreto
fazendo sinais, pródigos e maravilhas. A sombra de um curava e
o olhar ungido de outro punha um aleijado para andar. Que Deus
nos ajude a fazer os mesmos sinais que Ele fez, e quem sabe, até
maiores conforme ele prometeu.
- FIM -

Nos meses de junho e julho estaremos promovendo ações com
o objetivo de buscar recursos que possam ajudar a custear a
realização de mais um Retiro Esportivo. Veja a programação
abaixo:
>>

Teremos cantinas aos domingos

>>

21/06 (Sáb) - Cantina no Culto da Juventude

>>

28/06 (Sáb) - Dia da Beleza
(Hidratação+Escova+Manicure+Massagem relaxante - Tudo por R$ 60)

>>

05/07 (Sáb) - Arraial Sem João com Cristo
Milho cozinhado, assado, canjica, pamonha, pipoca, cuscuz, bolo
(Tudo por R$ 10)

OBS.: Estamos precisando de homens que saibam a
Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS) para ajudar no retiro.
Contamos com o seu engajamento. PARTICIPE!

DANCE PARA DEUS!

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS
Informamos que as apresentações de crianças
ocorrem sempre ao 3º domingo do mês. A próxima
apresentação será no dia 20 de julho. Procure o Pb.
Dilson ou Bráz para mais informações.
Pb. Bráz » 9675.0706
brazmaceio@yahoo.com.br

VII RETIRO ESPORTIVO

Pb. Dilson » 8851.5525
dilsondbs@gmail.com

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!

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)

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).

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
15.Jun : Digila Cyntia dos Santos Silva

 8877-9721

 9144-6023
15.Jun : José Alan Matias Alves
16.Jun : Alessandra Roberta da Silva Menezes  8843-6652
 8823-8354
16.Jun : Paulo Sérgio Gomes dos Santos
17.Jun : Tércio Pereira de Araújo

 8835-0875

17.Jun : Fabiana de Cássia Brito dos S. Pepes

 8839-0265

18.Jun : Manoel Farias de Melo

 8705-3409

18.Jun : Andrea Ediângela Gomes Tenório

 9621-7070

20.Jun : Eliane de Lima Araújo Moura

 8835-3047

21.Jun : Ronaldo Adriano de Almeida Silva

 9627-4411

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

