ESCALA SEMANAL MINISTÉRIO DIACONAL
DIAS

SERVIÇO
Dirigente

QUA
17/09

DOM (M)
21/09

DOM (N)
21/09

ROS. BOTELHO

-

-

Água

MARIA JOSÉ

-

VAL

Ofertório

ROSÂNGELA

MÁRCIO

GELZA

Recepção 1

IRALDI

-

MAURICINHO / GISELI

Recepção 2

TEL

-

IRLAN / JOANA / SAM

Mon./Port.

-

GETÚLIO

RANILDO

Kids

-

-

NEEMIAS

Estac.

-

-

MÁRCIO/RODRIGO/MONTANHA

Maceió, 14 de setembro de 2014 - Nº343
informativo semanal

Coordenador da Semana: OSMARI (8801-7695)

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;

Versículo da
Semana
"Deus resiste aos
soberbos, mas dá
graça aos
humildes."
Tiago 4:6

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

AGENDA GÊNESIS

14

SETEMBRO

CULTO DE SANTA CEIA
às 18h, na Gênesis

19 a 21

SETEMBRO

XI ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO
-

26

SETEMBRO

REUNIÃO MINISTERIAL
com todos os líderes de ministério

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

Meditação
O arrogante gosta
de pisar nos mais
simples, gosta de
escarnecer e
humilhar os outros,
mas ele se esquece
de que Deus resiste
aos soberbos. Esse
tipo de pessoa,
nunca chega a lugar
algum, pois o que
humilha, um dia
será humilhado.
"Quando vem a
soberba, então vem
a desonra; mas com
os humildes está a
sabedoria".
(Provérbios 11:2)

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 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

O DIFÍCIL CAMINHO
DA RECONSTRUÇÃO
Pr. Harry Tenório
pastorharry@ibgenesis.com.br

“Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma
coluna, onde me fizeste um voto; levanta-te agora,
sai-te desta terra e torna-te à terra da tua parentela”.
(Gênesis 31.13)
Fazia tanto tempo que Jacó não ouvia a voz de Deus, que ao se
apresentar ele fez referência a um encontro que havia tido com
o velho patriarca em um tempo remoto, já há muitos anos
atrás. “Eu sou o Deus de Betel”, foi assim que ele se
apresentou. Em Betel quando partia para casa de seu tio
Labão, Jacó havia tido um encontro com o Senhor. Ali fez um
acerto, de que se Deus o sustentasse e o guardasse Ele seria o
seu Deus.
Jacó chegou bem na casa de seu tio Labão, e lá foi se
acomodando a vida longe da sua casa. Em sua memória a volta
não era uma possibilidade, pois sabia que deixara Esaú
“cuspindo fogo” contra ele, desejando-o vê-lo morto. Acho que
Jacó já aprendeu o que deveria aprender aqui, pensou Deus.
Neste tempo as portas foram se fechando, seu sogro já não o
tratava bem, os cunhados estavam irados porque Deus fez
prosperar Jacó enquanto seu pai havia empobrecido.
Apesar do tratamento impessoal e distante de Jacó com Deus,
Ele nunca foi Deus que gostou de relacionamentos impessoais
e por isto resolve aparecer a Jacó. Falou deixando clara a
impressão que Jacó já tinha no seu coração, de que não havia
mais espaço no coração do seu sogro e cunhados para ele
permanecer ali. Certamente este não é um momento fácil para
Jacó, o caminho da volta, da reconstrução é sempre recheado
de muita tensão, resistência e medo. Ele passou por todos
estes estágios, mas finalmente sentindo que não tinha outra
opção, resolveu voltar, enfrentar as consequências de um
pecado antigo que havia cometido. Iria estar face a face com
Esaú, o irmão de quem surrupiara o direito de herança, o
direito à primogenitura.
Como seria este encontro? Jacó estava com este receio no
coração, à hora da volta nunca é fácil. Você já voltou ao local da
sua queda? Ao lugar onde você foi humilhado em consequência
dos seus erros? Você já teve que enfrentar as duras
consequências dos seus pecados muitos anos depois de havêlos cometido? Em algum momento você pensou que não
sofreria mais dano algum pelos seus erros? Alguma vez Deus
já fez você amargar as consequências dos seus erros para
aprender a não errar mais? Foi assim que aconteceu com Jacó.
A obediência produz a proteção divina, Deus já havia
trabalhado no coração de Esaú para que o perdão fosse
liberado. Esaú reatou sua aliança de irmão com Jacó. Outro dia

estava aconselhando a um marido que havia traído a esposa a ir
pedir perdão, mostrar seu arrependimento. Os dois já estavam
separados, ele temeu muito o reencontro, achou que ela nem
iria recebê-lo, havia magoado de forma sistemática e
reincidente. Havia restado apenas feridas no coração da sua
esposa. Formou coragem e foi. Nem sempre a vida é tão
graciosa como foi com Jacó, e no caso deste rapaz a moça o
recebeu, liberou perdão, mas não quis voltar a ser sua esposa.
Na volta daquela tentativa ele me procurou, e abraçado comigo,
chorando, agradeceu o conselho. Estava doendo demais em seu
coração não tê-la de volta, mas concluindo ele disse: “Eu
precisava voltar ao lugar das minhas múltiplas quedas, eu
precisava enfrentar as consequências dos meus pecados para
não errar mais. Ela não quis voltar, eu compreendo, mas agora
estou me sentindo completamente aliviado, perdoado,
restaurado, tirei uma tonelada de peso das minhas costas”. É
sempre assim, enquanto não voltamos ao lugar que caímos,
enquanto não pedimos perdão a quem magoamos não nos
sentiremos livres da culpa. Por mais duro que seja o caminho da
volta ao local da nossa queda, ele é necessário para que
possamos ser restaurados, aptos a desenvolver um
relacionamento saudável com Deus.
- FIM -

CASAMENTO COLETIVO
Solicitamos aos casais que participaram do
último Casamento Coletivo, realizado no dia 24
de maio deste ano, que procurem em caráter de
URGÊNCIA a secretaria da igreja para assinar a Ata Religiosa e
pegar as fotos da cerimônia. Informações com Luiz (9960-4720)
ou Alan (9627-0749).

XI ECC
Nos dias 19, 20 e 21 deste mês estaremos realizando o XI ECC
(Encontro de Casais com Cristo) da Igreja Batista Gênesis. O
ECC é um serviço da Igreja, em favor da evangelização das
famílias. Procura construir o Reino de Deus, aqui e agora, a
partir da família, mostrando pistas para que os casais se
reencontrem com eles mesmos, com os filhos, com a
comunidade e, principalmente, com Cristo. Para isto, busca
compreender o que é "ser Igreja hoje" e de seu compromisso
com a dignidade da pessoa humana e com a Justiça Social.
A evangelização do matrimônio e da família é missão de toda a
Igreja, em que todos devem cooperar segundo as próprias
condições e vocação. Convocamos os amados irmãos a
estarem orando por mais este grande evento evangelístico de
nossa igreja. Contamos com todos vocês!

CERTIFICADO DE BATISMO
Devido a um problema interno, gostaríamos de solicitar aos
irmãos que se batizaram mas ainda não receberam seu
Certificado de Batismo que enviem um e-mail informando seu
nome completo e a data de batismo para o e-mail abaixo:

secretaria@ibgenesis.com.br
Estaremos confeccionando os certificados e entraremos em
contato para entregá-los. Agradecemos a compreensão.
Diaconia e Secretaria

Ministério Vida Melhor e Secretaria

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
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)

14.Set : Lucas Victor Albuquerque Dias

 9949-2920

15.Set : Vanilda Lúcia Lima

 8803-2666

15.Set : Caio Henrique Ferreira da Silva

 8801-5741

16.Set : Carmem Eleonôra Gouveia de Freitas  8859-5749
 8888-5990
17.Set : Elinaldo Gomes da Silva
18.Set : Claudenice Vieira da Silva

 8803-2615

19.Set : Caio Lucas Valença Costa Buarque

 8834-2880

19.Set : Maria Elza Santos Azevedo

 8855-4830

19.Set : Jair Seara da Silva

 8882-4797

20.Set : Eclesia Rodrigues do Nascimento

 9381-0934

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

