ESCALA SEMANAL MINISTÉRIO DIACONAL
DIAS

SERVIÇO
Dirigente

QUA
09/07

DOM (M)
13/07

DOM (N)
13/07

ROS. BOTELHO

-

PR. JESSÉ

Água

FABIANA

-

EDILENE

Ofertório

ULISSES

MARCELO

MÁRCIO

Recepção 1

VAL

-

FABIANO / FABIANA / OSMARI

Recepção 2

CAYENNE

-

GELZA / LANA

Mon./Port.

-

ANDRÉ

HÉLIO

Kids

-

-

GETÚLIO

MÁRCIO

-

MARCUS W./FABIANO/ANTÔNIO

Estac.

Maceió, 06 de julho de 2014 - Nº335
informativo semanal

Coordenador da Semana: BONIFÁCIO (9922-7408)

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;

7 Ministério de Jovens;
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

"Deixo-vos a paz, a
minha paz vos dou; não
vo-la dou como a dá o
mundo. Não se turbe o
vosso coração, nem se
atemorize." João 14:27

Meditação

6 Restauração das Famílias;

05

Versículo da
Semana

JULHO

RETIRO ESPORTIVO
no Clube dos Correios

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

Podemos estar
enfrentando uma grande
luta, mas sabemos que a
paz verdadeira está bem
perto de nós. Não uma
paz meramente exterior e
passageira, ou a paz
artificial dos
antidepressivos, das
férias ou da ausência de
problemas. Mas a paz que
brota do coração daquele
que morreu na cruz. A
fonte do rio de sangue
derramado eternamente
para que tenhamos vida.
É a paz de Jesus que
supera as piores
circunstâncias. A paz
verdadeira que vem da
confiança no único Deus,
criador e sustentador da
vida. O próprio Deus nos
livra das tormentas desta
vida, e nos oferece
graciosamente a sua Paz.

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

POR QUE DEUS NÃO IMPEDIU?
Pr. Harry Tenório
pastorharry@ibgenesis.com.br

“Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito, e
afirmou, dizendo: Na verdade, na verdade vos digo
que um de vós me há de trair”.
(João 13.21)
Agente clama por uma interferência divina sempre que uma
tragédia está por acontecer, e quando ela acontece à mesma
pergunta de sempre vem à tona: Por que Deus não impediu?
Nestas horas um sentimento de inconformismo com a
aparente inércia de Deus toma conta do coração humano.
Lógico que Deus não está inerte e que o governo de todas as
coisas está em suas mãos, que nada foge ao controle de suas
mãos.
Sobre a queda de Judas é importante informar que tudo fazia
parte de um plano de conquista estabelecido por Deus desde a
queda do homem no jardim do éden. Ele enviaria seu filho
como cordeiro de Deus para dar a vida pela humanidade e
assim livrar a todos nós da condenação do pecado. Porém,
lógico, Satanás iria trabalhar de todas as formas para tentar
impedir o plano, o que fez desde que Maria estava grávida até o
último suspiro de Jesus, quando vitorioso ele entrega seu
espírito ao Pai. Pois bem, uma das armadilhas montadas pelo
adversário de Deus seria levantar um traidor entre os doze,
conforme estava escrito: (Salmos 55.12) – “Pois não era um
inimigo que me afrontava; então eu o teria suportado; nem era
o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele
me teria escondido”. O traidor seria um amigo íntimo, alguém
que compartilhava com Jesus, para que o ataque fosse
surpreendente para Jesus. Em segundo lugar, não podemos
deixar de considerar que, Deus deixa o homem livre. Não faz
parte da sua personalidade aprisionar ninguém. Deus deu ao
homem o livre arbítrio, e isto era necessário para que todo
aquele que viesse a Ele para ter um relacionamento de filho,
viesse movido exclusivamente por amor e debaixo de uma
decisão e consciência própria, sem indução ou influência Dele.
Havia prenuncio de que e embora Judas tenha sido escolhido
de forma consciente para ser um dos doze (João 6.64), e que
houvesse recebido incumbências importantes do mestre (era o
tesoureiro do ministério), as escrituras apontam para o fato de
que ele nunca realmente acreditou que Jesus era Deus. Ao
contrário dos outros discípulos que chamaram Jesus de
"Senhor", Judas nunca utilizou este título para Jesus e ao invés
o chamou de "Rabi"; isso afirmava apenas que ele via Jesus
apenas como um mestre. Enquanto outros discípulos várias
vezes fizeram grandes profissões de fé e de lealdade (João
6.68, 11.16), de Judas jamais se ouviu falar que ele tenha feito
declarações que provavam sua fé em Cristo.
A verdade é que a queda de Judas implicou em uma grande dor
para Jesus, perceba o que diz o texto, que “o espírito de Jesus
ficou muito triste” por saber que um dos homens que mais

amou, um dos doze que preparou, estivesse profundamente
infectado pelo pecado. E sim, na medida do que era possível ser
feito, isto ele fez. Avisou Judas na ceia e no beijo ainda
perguntou: “Amigo, por que você fez isto?” (Mt 26.50). Ele não
se arrependeu, sentiu remorso, não arrependimento. Judas
pode reclamar de oportunidade? Não! Ele foi avisado, deu tempo
de haver arrependimento e perdão para Ele, mas não seria
assim. A advertência de Jesus prenunciava a tragédia que
alcançaria Judas: “Em verdade o Filho do homem vai, como
acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o
Filho do homem é traído! Bom seria para esse homem se não
houvera nascido. E, respondendo Judas, o que o traía, disse:
Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o disseste” (Mateus
26.24-25). Cínico, ainda ousou perguntar a Jesus se seria ele o
traidor. Agora, por que Deus não impediu a queda, a traição e o
suicídio de Judas? Porque ele não pode impedir nada em relação
a uma vida que não fez dele o Senhor da sua vida. Este foi o
grande mal de Judas, para ele Jesus não era Senhor. E sendo
assim, não dando o direito de dirigir sua vida, como Cristo iria
impedir que uma tragédia destas ocorresse?

MOMENTO ADORAJOVEM

- 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

Pb. Dilson » 8851.5525
dilsondbs@gmail.com

REUNIÃO
O diácono Márcio informa a todos os obreiros(as) e
diáconos(isas) que no próximo dia 12 de julho
(sábado que vem) haverá uma importante reunião
na igreja com a diaconia. Contamos com a
presença de todos.

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)

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
06.Jul : Railza Guedes da Silva

 8866-6577

08.Jul : Luiz Mário dos Santos

 8817-7238

08.Jul : Elaine Patrícia Lucena dos Anjos

 9327-9013

09.Jul : Telma Maria dos Santos Rebelo

 3031-5000

09.Jul : Nívia Helena dos S. Azevedo Manso

 8801-8257

SESSÃO DE CINEMA

09.Jul : Marcos Antônio da Costa Silva

 9327-5274

10.Jul : Emerson dos Santos Braga

 9105-4121

O Ministério Vida Melhor, voltado para os
casais da Gênesis, informa que no dia 12
de julho, às 20hs, no templo da igreja,
estará promovendo uma sessão de cinema
para os casais da Gênesis. Todos os casais
estão convidados, sejam casados, noivos ou namorados.
Os casais deverão apenas trazer salgados ou doces (mulheres) e
refrigerantes (homens), para o lanche coletivo após a sessão. A
pipoca é por conta do Vida Melhor.
Maiores informações com irmão Luiz Antônio: 9960-4720

10.Jul : Juliana Carla do Nascimento Lima

 8819-5542

10.Jul : Polyanna Silva de Gouveia

 8807-5335

11.Jul : Gledson Silva de Andrade

 8845-4471

12.Jul : Wilson Valério da Silva

 9119-6261

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

