ESCALA SEMANAL MINISTÉRIO DIACONAL
DIAS

SERVIÇO
Dirigente

QUA
13/08

DOM (M)
17/08

DOM (N)
17/08

ROS. BOTELHO

-

-

Água

DANIELLA

-

TEL

Ofertório

JAMESON

JORGE V.

MARCOS BENTO

Recepção 1

NATALÍCIO

-

SILVIO / NICINHA / NIREIDE

Recepção 2

LANA

-

OSMARI / GELZA

Mon./Port.

-

HÉLIO

RANILDO

Kids

-

-

GETÚLIO

Estac.

-

-

IRALDI / ANDRÉ / MARCÃO

Maceió, 10 de agosto de 2014 - Nº338
informativo semanal

Coordenador
da Semana: NALDA (8813-7826)

Atividades Semanais

Estamos construindo um sonho que
nasceu no coração de Deus
Veja como contribuir na página 06.

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;

Versículo da
Semana
"Sacrifícios
agradáveis a Deus
são o espírito
quebrantado; coração
compungido e
contrito, não o
desprezarás, ó Deus."
Salmos 51-17

7 Ministério de Jovens;

Meditação

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

AGENDA GÊNESIS

10

AGOSTO

CULTO DE CEIA
às 18h, na Gênesis

16

AGOSTO

MOMENTO ADOLESCENTE
às 18h, na Gênesis

20

AGOSTO

CULTO DE FORMATURA - PSICOLOGIA
às 20h, na Gênesis

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

As vezes não temos
nada para oferecer
ao nosso Pai.
Procuramos e não
encontramos,
enquanto o que
Deus quer é
simplesmente nosso
coração. Conhecer a
Deus é ir mais além
é rasgar os céus
com o coração; é
tocar a Deus com
uma oração de UM
QUEBRANTADO
CORAÇÃO! Porque
isso move o coração
de Deus !

Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica
17:00 - Intercessão
17:30 - Adoração Alternativa
18:00 - Culto da Família
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

MACHUCADO PELA VIDA
Pr. Harry Tenório
pastorharry@ibgenesis.com.br

“E se alguém lhe disser: Que feridas são estas nas
tuas mãos? Dirá ele: São feridas com que fui ferido em
casa dos meus amigos”.
(Zacarias 13.6)
Joanne Murray, que assina seus livros com o cognome de J. K.
Rowling é hoje a mulher mais rica do Reino Unido. Ganhou sua
fortuna escrevendo a série juvenil Harry Porter durante uma
crise de depressão, enquanto sustentava sua filha com ajuda
do governo porque perdera o emprego. Para agravar a penúria
também acabara de se divorciar. Ludwig Wittgenstein, o maior
filósofo do século 20, não passou no vestibular e foi
descriminado na escola por escrever errado, ter péssima
memória e não fazer amizades - não se interessava em
conviver com pessoas. Nascido em uma família de longa
tradição musical, o luterano Johann Sebastian Bach jamais
tocou para uma plateia maior do que a que assistia os cultos da
igreja e em vida jamais teve todo seu talento reconhecido. E o
inventor da lâmpada elétrica era tão avoado que foi expulso da
escola aos oito anos e precisou estudar em casa.
O que estes grandes personagens têm em comum? Eles
atingiram o sucesso “não porque a vida lhes fora graciosa,
alcançaram o sucesso apesar das dificuldades que
enfrentaram na vida”. O grande mistério da vida é encontrar
dádiva na dor, oportunidade na dificuldade, passar pelas
portas pequenas abertas pelas adversidades. Aqui a vida
aprimora a nossa humanidade, somos provados na nossa
humildade, aqui acontece à lapidação do caráter de alguém
que um dia será brilhante. Somos muito mais inclinados a
reclamar dela, a transferir a culpa das dificuldades para Deus,
do que aprender a garimpar as dádivas que elas deixam no
caminho. A vida proporciona algum sofrimento na nossa
passagem por aqui, eles são inevitáveis, estão programados
para acontecer, afinal eles nos depuram, humanizam e nos
tornam dependentes de uma ação divina e não do nosso
talento. A virtude da dor está nos ensinos que produz e no
rastro de amadurecimento que deixa enquanto o sofrimento se
decompõe e cai na terra dos nossos sentimentos produzindo o
estrumo do nosso crescimento enquanto constrói suas
grandes lições.
O texto profético de Zacarias lembra-nos disto. Era sobre Jesus
que ele falava. Alguém perguntava a Ele na visão: Qual a razão
de feridas tão grandes em suas mãos? Jesus respondeu que
foram feridas com as quais fora ferido na casa de amigos.
Quinhentos anos depois a visão se cumpre, prenderam Jesus
em uma cruz, traspassaram suas mãos com grandes pregos.
Notem que a vida também não foi tão graciosa assim com
Jesus. Porém, é justamente na hora do maior sacrifício e
dificuldade que enfrentou que ele consuma de forma brilhante

sua obra. A cruz foi algo que ele temeu, se angustiou e lutou
pedindo ao Pai para evitar. O cálice amargo de dor seria muito
intenso, por temeu. Resignado, sabendo ser aquela a vontade
perfeita do Pai, não evitou, na cruz nos deu a maior prova de
amor que alguém podia dar. Ele pagou com a sua própria vida o
preço exigido pelo resgate do pecador.
Às vezes a vida nos machuca, alguns dos maiores ferimentos
surpreendentemente são produzidos pelas pessoas que mais
amamos. O desafio é transformar a dor em estrumo e depois
usar o composto produzido por sua passagem em nossa vida
para alimentar o nosso crescimento. Quem aprendeu a
transformar dor em estrumo cresce, mas quem se incomoda
com a dor e contra a vida se revolta, torna-se amargo e fracassa.
- FIM -

POR QUE PRECISAMOS DO SEU
CADASTRO?
As suas informações no Cadastro de Membros
da Gênesis são muito importantes para nós.
Teremos informações importantes para saber
como trabalhar com a igreja. Por exemplo,
você sabe...
• Quantos membros tem a igreja? Quantos
são batizados nas águas? Quantos fazem
aniversário esse mês? Quantos participam de GP? Quantos GP´s
nós temos funcionando? Onde estão localizados? Quais os dias
de reuniões? Quantos já fizeram ECC (Encontro de Casais com
Cristo)? Quantos desejam servir em algum ministério? Quantos
casados, solteiros, crianças temos na Gênesis? Quantos vieram
de outra igreja? Quantos usam e-mail e/ou WhatsApp?
Com certeza você não sabia, não é verdade? Por isso e muito
mais precisamos que você efetue o seu cadastro. Escolha uma
das 3 formas abaixo:

ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA 2015
Estão abertas as inscrições para o nosso ACAMPAMENTO DA
FAMÍLIA 2015, que acontecerá de 14 a 17 de fevereiro
novamente no Rancho Pé de Pinhão.
As vagas são LIMITADAS! O pagamento poderá ser parcelado
em até 5 vezes no cartão de crédito ou no carnê para os
inscritos no mês de AGOSTO. Os tipos de acomodações serão
chalé, alojamento e barraca.
Confira abaixo a tabela com a relação dos valores por pessoa:
AGOSTO
• Chalé
• Alojamento
• Barraca

R$ 62,00
R$ 42,00
R$ 34,00

• Chalé
• Alojamento
• Barraca

R$ 77,50
R$ 52,50
R$ 42,50

• Chalé
• Alojamento
• Barraca

R$ 103,33
R$ 70,00
R$ 56,67

• Chalé
• Alojamento
• Barraca

R$ 155,00
R$ 105,00
R$ 85,00

• Chalé
• Alojamento
• Barraca

R$ 310,00
R$ 210,00
R$ 170,00

x5

R$ 310,00
R$ 210,00
R$ 170,00

SETEMBRO

x4

R$ 310,00
R$ 210,00
R$ 170,00

x3

R$ 310,00
R$ 210,00
R$ 170,00

OUTUBRO

NOVEMBRO

x2

R$ 310,00
R$ 210,00
R$ 170,00

DEZEMBRO

x1

R$ 310,00
R$ 210,00
R$ 170,00

Maiores informações com Márcio (9978-0235), Stephanie
Emannuelle.

e

ACESSE NO YOUTUBE
Acesse o YouTube e seja edificado com a
música que foi cantada no domingo passado:
 DEPENDO DE TI (Paulo César Baruk)

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Você que já efetuou o cadastro, favor comparecer a mesa de
cadastros para conferir seus dados, pois identificamos
alguns erros de preenchimento.
IMPORTANTE: TODOS DEVEM SE CADASTRAR!
— “E se eu tiver preenchido uma ficha anteriormente em papel,
preciso cadastrar?” SIM
— “E as crianças também precisam se cadastrar?” SIM
— “Então todos devem se cadastrar?” SIM
Agradecemos sua colaboração.

12.Ago : Edmilson R. dos Santos

 9608-1394

13.Ago : Sandervan Silva Fernandes

 9135-8313

15.Ago : Cícero Laurentino Gomes

 8891-4279

16.Ago : Maria Angélica A. Ribeiro de Almeida  8845-0359
 8866-9252
16.Ago : Kelly Alves Carvalho

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

