ESCALA SEMANAL MINISTÉRIO DIACONAL
DIAS

SERVIÇO
Dirigente
Água

QUA
20/08

DOM (M)
24/08

DOM (N)
24/08

ROS. BOTELHO

-

-

CÉLIA

-

EDILENE

MARCELO

MÁRCIO

ELZA

Recepção 1

HÉLIO

-

RICARDO/AILDA/CAYENNE

Recepção 2

DANIELLA

-

ARLEY/MIRLANE

Mon./Port.

-

BONIFÁCIO

OSÉAS

Kids

-

-

MARCOS BENTO

-

-

MARCUS W./FABIANO/ANTONIO

Ofertório

Estac.

Maceió, 17 de agosto de 2014 - Nº339
informativo semanal

Coordenador da Semana: JAMESON (8825-7031)

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;

Versículo da
Semana
"E conhecereis a
verdade, e a verdade
vos libertará"
João 8:32

4 Por nossos Governantes;

Meditação

5 Término da Construção;

Jesus é o caminho a
verdade e a vida, Ele
nos libertou do pecado
e da morte. Jesus
pagou o alto preço, com
seu próprio sangue
derramado lá na cruz. E
o que temos feito com
nossa liberdade?
Devemos usar nossa
liberdade com
prudência, as escrituras
dizem que podemos
todas as coisas, mas
nem tudo convêm.
Então vamos usar a
liberdade, para ajudar
outros cativos em
pecado e em ideias
falsas sobre Deus.
Vamos usar a liberdade
do Espírito para sermos
transformados como
Cristo (2 Co 3:17-18).
Vamos usar nossa
liberdade para celebrar
e adorar a Deus.

6 Restauração das Famílias;
7 Ministério de Jovens;
8 Grupos Pequenos;
9 Gestão de Ministérios;
10 Ministério de Comunicação.

AGENDA GÊNESIS

20

AGOSTO

CULTO DE FORMATURA - PSICOLOGIA
às 20h, na Gênesis

24

AGOSTO

CULTO TEMÁTICO
às 18h, na Gênesis

30

AGOSTO

KIDS GAMES
de 13h às 15h. Organização Min. Esportes

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

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

EVAPORAÇÃO VIDA
Pr. Harry Tenório
pastorharry@ibgenesis.com.br

“Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã.
Porque, que é a vossa vida? É um vapor que aparece
por um pouco, e depois se desvanece”.
(Tiago 4.14)
Sempre me impressionou a epístola de Tiago, não pelo seu
estilo literário muito comum a todos os escritores da época,
mas por sua intensidade e objetividade. Não há nada do que foi
escrito ali que seja de pouca relevância, ou que possa não ser
extremamente útil para vida humana. Talvez o convívio com
Jesus, seu ilustre irmão, tenha produzido mais do que uma
mente iluminada, tenha produzido uma visão mais profunda e
revelada da vida.
É de tirar o fôlego suas afirmações no quarto capítulo. Inicia
nos confrontando acerca das constantes guerras que
produzimos por pura falta de equilíbrio, egos insuflados ou
mesmo porque pensamos de forma completamente
individualista. A maioria das guerras que instalamos, além de
completamente desnecessárias e burras, tem em grande parte
motivação na falta da sensatez e do bom senso. Outro dia fui
chamado a aconselhar um casal que estava em estado de
guerra já fazia alguns dias. Ao iniciar meu diálogo com eles
perguntei qual a razão do inicio daquela briga. Fiquei
impressionado com a resposta. Um olhou para o outro, o
marido cingiu os ombros, como quem não lembrasse, e a
esposa respondeu: “Sabe que eu não sei como isto iniciou?”.
Eu já havia visto guerras instaladas entre casais por muitos
motivos, mas “pelo não sei” foi à primeira vez.
A cobiça está ali como razão para o não estabelecimento da
prosperidade. A razão da cobiça é a ganância, o interesse
próprio e não o coletivo. Encontramos aqui uma resposta para
muitas orações não respondidas, e se receberam este tipo de
tratamento divino foi porque pediram de forma egoísta,
apenas para o próprio consumo e prazer. Gente assim com
Deus não arranja nada.
O adultério é exposto como o mal desta era e aqui o adultério
não é expresso apenas no relacionamento pecaminoso, um
“pulo de cerca” entre um homem e uma mulher, mas também
pela nossa amizade com o mundo. A questão é que não
podemos dizer que somos amigos de Deus sendo amigos dos
prazeres do mundo. É pura incoerência, fingimento. Aqui à
realidade e a sentença está exposta: “Amigo do mundo,
inimigo de Deus”. Por causa disto a mulher de Ló “escafedeuse”. Era para ter vivido contando o testemunho do livramento
recebido, mas apegada a vida mundana que levava em
Sodoma fez a única coisa que não devia: “Olhou para trás com
desejo de voltar!” Deus ficou tão irado que a transformou em
uma estátua de sal. Tá vendo? Isto é um recado para nós que já
abraçamos a fé em Cristo. Pôs a mão no arado, não dá mais

para olhar para trás.

ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA 2015

Eu nunca havia parado para pensar que o Espírito de Deus sente
ciúmes de nós. Para mim ciúmes é um sentimento mesquinho e
castrador. Mas vai analisar o ciúme de Deus... É puro sentimento
de proteção divina sobre nós. O ciúme de Deus nos protege e nos
guarda, nos revela seu cuidado e carinho por nós.

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
alojamento e barraca.
Confira abaixo a tabela com a relação dos valores por pessoa:

Ele arremata tudo falando da evaporação da vida. Ou seja, a
experiência humana é rápida, passageira, como um vapor que
rápido passa e ao mesmo tempo pode ser intensa e eterna. E
aqui está o enigma, quem não sabe viver aqui para Deus,
evapora, desaparece, quem resolve viver para Deus se torna
filho, e aos filhos deu a eternidade com Ele.
- FIM -

AGOSTO
• Alojamento
• Barraca

R$ 42,00
R$ 34,00

• Alojamento
• Barraca

R$ 52,50
R$ 42,50

• Alojamento
• Barraca

R$ 70,00
R$ 56,67

• Alojamento
• Barraca

R$ 105,00
R$ 85,00

• Alojamento
• Barraca

R$ 210,00
R$ 170,00

x5

R$ 210,00
R$ 170,00

SETEMBRO

x4

R$ 210,00
R$ 170,00

x3

R$ 210,00
R$ 170,00

OUTUBRO

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:

NOVEMBRO

x2

R$ 210,00
R$ 170,00

DEZEMBRO

x1

R$ 210,00
R$ 170,00

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

e

TEM FEIJOADA NA GÊNESIS!
No dia 31 de agosto, após a EBD, teremos uma
deliciosa feijoada. Você terá momentos de
confraternização, comunhão e o prazer de
saborear uma deliciosa refeição. Toda renda
será revertida para o XI ECC da Gênesis. Traga
toda sua família e participe!

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.

17.Ago : Darlan Araújo Gomes

 8111-1159

18.Ago : Uiliane Ancelmo

 8808-1871

18.Ago : Rosimeire da Silva Pereira

 8871-5983

21.Ago : Isadora Beatriz Ribeiro de Almeida

 8821-1004

22.Ago : Bhárbara Karinne dos Santos Moraes  8888-1384
 8806-7633
22.Ago : Célia da Conceição dos Santos
23.Ago : Ana Flávia Lins Lopes

 8803-9959

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

