ESCALA SEMANAL MINISTÉRIO DIACONAL
DIAS

SERVIÇO

QUA
27/08

DOM (M)
31/08

DOM (N)
31/08

ROS. BOTELHO

-

-

MARIA PASTORA

-

NICINHA

ROSÂNGELA

ULISSES

JANE

Recepção 1

ALUÍSIO

-

ANDRÉ / ANGÉLICA / IZABELLI

Recepção 2

MARIA JOSÉ

-

IRALDI / TEL

Mon./Port.

-

GENESSI

MÁRCIO

Kids

-

-

ARLEY

Estac.

-

-

SILVIO / JORGE V. / MARCELO

Dirigente
Água
Ofertório

Maceió, 24 de agosto de 2014 - Nº340
informativo semanal

Coordenador da Semana: ELIANE (9618-3004)

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

30

AGOSTO

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

06

SETEMBRO

EVENTO CIBISA
na Gênesis

13

SETEMBRO

MOMENTO JOVEM
às 19h, na Gênesis

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

QUEM É SEU DEUS?
Pr. Harry Tenório
pastorharry@ibgenesis.com.br

Deus é o sujeito dos verbos abrir e fechar, construir e destruir,
ajuntar e espalhar, enaltecer e humilhar, aproximar-se e
distanciar-se, perdoar e acusar, salvar e condenar, enxugar e
produzir lágrimas, derramar graça e derramar ira, cuidar e
abandonar, adoecer e curar, ferir e sarar. Deus faz o que quer,
com quem quer, como quer, onde quer e quando quer. Ele é
absolutamente livre, absolutamente sábio, absolutamente justo
e absolutamente misericordioso. Um deus sem essas
prerrogativas não seria Deus.
Nem sempre o que Deus faz parece certo, justo, nem sempre ele
faz o que queremos. Quanto mais próximo o homem for de Deus,
mais ele aprende a descansar nele, a confiar na sua direção, suas
providências e nas suas decisões. Os cristãos mais próximos dele
e mais cheios da sua presença aprendem a respeitá-lo, a não
discutir com ele, a não brigar com ele, a não abandoná-lo por
causa de suas ações aparentemente estranhas e
incompreensíveis. Eles aprendem a dar tempo ao tempo e
esperar o desenrolar de tudo. Afinal, com ele no fim sempre tudo
dá certo. Tudo acontece como quem assiste o desenrolar de um
romance e não se assusta com a complicação e confusão do
enredo, na certeza de que no final o autor vai deixar tudo muito
bem esclarecido. Cristãos maduros confessam que não têm
sabedoria suficiente para acompanhar Deus, sua mente e
inteligência são de um nível muito superior. Talvez quem tenha
nos dado a melhor explicação acerca de tudo isto tenha sido o
profeta Isaías quando nos conta que ouviu esta justificativa de
Deus: "Pois os meus pensamentos não são como
pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os
meus caminhos" - Isaías 55.8. O texto não é conclusivo, mas
explica muita coisa que aparentemente para nossa mente frágil
não tem explicação.
O Salmo 107 e Lamentações de Jeremias capítulo 2, por exemplo,
chamam atenção para esse choque de ações. No primeiro, Deus
liberta o seu povo, tirando-o das mãos de seus inimigos, e faz
com que ele volte do exílio para a sua terra. Nele dá água aos que
têm sede e coisas boas para comer aos que estão com fome,
livra-o de suas muitas aflições, tira-o da escuridão e quebra em
pedaços as correntes que o prendiam. Deus se revela como o que
acalma a tempestade e deixam quietas as ondas bravias. No
entanto, no segundo texto, o mesmo Deus que trata o mesmo
povo com muito amor e misericórdia, passa a ser justo e
enérgico, corrigindo duramente seu povo. Deus joga por terra
humilhados, o reino de Judá e suas autoridades. Acaba de vez
com a arrogância de Israel e, quando os inimigos dele se
aproximam, não os ajuda, desprotegendo seu povo. Ali aponta as
suas flechas contra os judeus e mata as pessoas mais estimadas
entre eles, derruba as fortalezas e arrasa os palácios de
Jerusalém, abandona o templo e deixa que os inimigos derrubem
suas paredes.
No contexto de ambas as passagens, Deus é o mesmo. O
fenômeno da mudança de comportamento divino, lógico, tem

uma explicação. O Deus que abençoa é o mesmo Deus que retira a
sua bênção. Basta recordar a afirmação de Tiago: “Nele não pode
existir variação ou sombra de mudança” (Tg 1.17). Para
esclarecer e enfatizar mais a verdade que há por traz e diante de
tudo isto, vale lembrar a lei da ação e reação, da causa e efeito.
Deus está sempre em ação, tanto para descomplicar como para
complicar. Precisamos ficar atentos ao amor bondoso e à terrível
severidade que coexistem em Deus. Misericórdia zero em algumas
situações e bondade total e absoluta em outras (Rm 11.22). O que
vai demandar a maneira e a forma do agir de Deus será a forma e o
agir nosso em relação a ele. E para que possamos melhor
compreendê-lo, precisamos consultar Gálatas 6.7, que diz: “Não
erreis: Deus não se deixa escarnecer; porque tudo o que o
homem semear, isso também ceifará”.
- FIM -

ATENÇÃO: CADASTRO ENCERRA NO
PRÓXIMO DOMINGO
Você ainda poderá realizar o seu Cadastro de
Membro Gênesis até o dia 31 de agosto.
Estamos com 425 cadastros realizados. Mas...
— “Meus filhos devem estar cadastrados?” SIM
— “Mas eu já havia preenchido uma ficha de
papel! Preciso refazer?” SIM
Contamos com a sua colaboração através de uma das 3 formas
abaixo:

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! Ingressos à venda a partir de hoje por apenas R$ 12
por pessoa. Aproveite!

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

3 MINUTOS
Você deseja receber diariamente em seu
celular palavras bíblicas, gravadas em
áudios de 3 MINUTOS? Pr. Harry, Pr.
Jessé, Pr. Guilherme, Pr. Tércio, Pr.
Jonathan e outros, estão abençoando e
contribuindo com reflexões que geram
vida e nos ajudam a enfrentar o dia.
Todas as manhãs você pode ser abençoado e encaminhar as
reflexões para seus familiares, amigos, vizinhos... Pense nisso!
Ajude-nos a espalhar a palavra de Deus. Adicione WhatsApp:
» Dilson (82 8851.5525)
» Paulinho (82 9900.4166)
» Marcus (82 8888.9889)

AGOSTO
• Alojamento
• Barraca

R$ 42,00
R$ 34,00

• Alojamento
• Barraca

R$ 52,50
R$ 42,50

x5

R$ 210,00
R$ 170,00

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
24.Ago : Alícia Tavares da Silva

 8843-0774

R$ 210,00
R$ 170,00

24.Ago : Getúlio Vieira

 9903-2343

26.Ago : Samara Avner de Moraes

 8874-6103

27.Ago : Maria de Fátima da Silva Ferreira

 8816-4375

30.Ago : Siulyanne Silva de Souza

 8124-8639

30.Ago : Mariana Camilo da Silva

 9138-0179

30.Ago : Maria Cristina Calixto Barboza

 8893-5694

30.Ago : Uilsa Pinto Gonçalves de Lima

 9112-1329

SETEMBRO

x4

OUTUBRO
• Alojamento
• Barraca

R$ 70,00
R$ 56,67

x3

R$ 210,00
R$ 170,00

NOVEMBRO
• Alojamento
• Barraca

R$ 105,00
R$ 85,00

x2

R$ 210,00
R$ 170,00

DEZEMBRO
• Alojamento
• Barraca

R$ 210,00
R$ 170,00

x1

R$ 210,00
R$ 170,00

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

e

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

