ESCALA SEMANAL MINISTÉRIO DIACONAL
DIAS

SERVIÇO
Dirigente
Água

QUA
25/06

DOM (M)
29/06

DOM (N)
29/06

ROS. BOTELHO

-

DC. MARCELO

VAL

-

MARIA JOSÉ

ELIANE

BONIFÁCIO

ROSÂNGELA BARBOSA

Recepção 1 NATALÍCIO / LANA

-

RENAN / PASTORA / OSMARI

Recepção 2

-

-

JORGE LEONARDO / CIDA

Mon./Port.

-

MARCUS W.

ISAAC

Kids

-

-

ALUÍSIO

ULISSES

-

FABIANO / RANILDO / MARCÃO

Ofertório

Estac.

Maceió, 22 de junho de 2014 - Nº333
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;

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

AGENDA GÊNESIS
JULHO

NOITE KIDS
18h, no templo e na quadra da Gênesis

21

JULHO

CULTO DE CEIA
às 18h, na Gênesis

18 a 20

"Jesus respondeu, e
disse-lhe: Se tu
conheceras o dom de
Deus, e quem é o que te
diz: Dá-me de beber, tu
lhe pedirias, e ele te
daria água viva."
João 4:10

Meditação

7 Ministério de Jovens;

05

Versículo da
Semana

JULHO

RETIRO ESPORTIVO
no Clube dos Correios

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

Jesus disse isso a uma
mulher samaritana que
lhe pediu água para
matar a sede, e nos
versos seguintes
podemos ver Jesus
falando que qualquer
que bebesse dessa
água voltaria a ter
sede, mas quem
bebesse da água viva,
jamais teria sede outra
vez. É isso que Deus
quer de nós, que
busquemos as coisas
celestiais que saciam o
espírito e duram a
eternidade, e não
andemos ocupados
com as coisas deste
mundo que são
passageiras.

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

TEM GENTE QUERENDO
REINVENTAR A RODA
Pr. Harry Tenório
pastorharry@ibgenesis.com.br

“Ó Deus, cada geração anunciará a seguinte as coisas
que tens feito, e todos louvarão os teus atos
poderosos” (Salmo 145.4)
A roda foi uma das invenções mais fantásticas, simples e
descomplicadas que o homem já fez. Os progressos feitos por
esta simples invenção produziram uma verdadeira revolução
na historia das civilizações. De conceito óbvio, ela conseguiu
reduzir de uma vez só atrito, um dos maiores problemas da
mecânica, transferir cargas sem tanto esforço, permitindo
velocidade aos movimentos, encurtando distâncias e
proporcionado significativo progresso a humanidade. Não há o
que aprimorar nem como
melhorar uma ideia que já
nasceu tão simples e
perfeita. Mas sabe que tem
gente que ainda quer
reinventar a roda?
No Salmo 145 nós temos um dos ensinos mais simples da bíblia
quanto à transferência do conhecimento de Deus. O salmista
afirma que uma geração tem responsabilidade de transferir
para a próxima o conhecimento dos milagres de Deus, do que
ele fez e faz por seu povo. A ideia é divina, já nasceu perfeita,
foi assim que de geração em geração o nome de Deus e seus
feitos foram sendo propagados. Como resultado disto, “todos
em qualquer tempo louvariam a Deus pelos seus atos
poderosos”. É, portanto, responsabilidade minha e sua
transferir para as futuras gerações o conhecimento de Deus, e
se algo sai errado aqui é porque alguém falhou no processo,
não é preciso “reinventar a roda” por conta disto. Paulo
testemunhou a eficácia da ideia divina, quando uma geração
resolve cumprir sua responsabilidade como foi proposto por
Deus. Escrevendo sua carta a Timóteo, disse: (II Timóteo 1.5)
- “Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual
habitou primeiro em tua avó Lóide, e em tua mãe Eunice, e
estou certo de que também habita em ti”. A vó Lóide transferiu
com eficácia o conhecimento de Deus para filha Eunice, que
transferiu para o filho Timóteo, que se tornou um grande
homem de Deus, um pastor muito útil na história da
fundamentação da igreja. Esta é uma ideia magnífica, tão
perfeita que se alguém tentar melhorá-la vai ficar dando
voltas, perdendo tempo, se tornando enfadonho e produzindo
voltas sem resultar em progresso algum.
Pensando nisto foi que Deus inspirou Salomão a escrever
Provérbios 22.6, que diz: - “Ensina a criança no caminho em
que deve andar; e até quando envelhecer não se desviará
dele”. Fato interessante é que na sociedade judaica a

responsabilidade da transferência do conhecimento de Deus
sempre esteve reservada aos pais, e não as mães como muitas
vezes temos visto em outras nações. Sem querer reinventar a
roda, você tem cumprido sua responsabilidade? Seus filhos
estão se tornando mais crentes depois que você tem parado
para ensinar a palavra de Deus a eles? Quanto tempo você tem
investido em transferir o conhecimento de Deus para pessoas da
sua geração? Você tem logrado êxito neste investimento? Posso
garantir que a ideia é boa, não precisa ser aperfeiçoada, e foi
através de corações apaixonados por Deus que sua fama foi
andando de geração em geração e chegando até nós.

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)

- FIM -

>>

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

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!

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!

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).

MOMENTO ADORAJOVEM

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).

VOCÊ TEM 3 MINUTOS?

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.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
22.Jun : Rosa Cristina Peixoto

 8888-7225

24.Jun : Cristian John Peixoto Vieira

 9302-3299

24.Jun : Jarbas Vieira Lopes

 9306-0109

24.Jun : Thayse Maria da Silva Coutinho

 9930-9179

26.Jun : Sônia Venir de Mélo Calheiros

 8846-7074

ONDE ESTÁ SUA BÍBLIA?

26.Jun : Karlla Maria Lima de Morais

 9101-5623

27.Jun : Adnaide dos Santos Albuquerque

 8702-3656

Esqueceu sua bíblia na igreja? Estamos com dezenas de bíblias
guardadas dos irmãos que esquecem na igreja após os cultos e
pedimos que você procure um diácono e 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!

28.Jun : Maria Helena da Silva

 8838-1495

"Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes,
e a palavra de Deus está em vós, e já
vencestes o maligno."
(I João 2:14)

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

