ESCALA SEMANAL MINISTÉRIO DIACONAL
DIAS

SERVIÇO
Dirigente
Água

QUA
01/10

DOM (M)
05/10

DOM (N)
05/10

ROS. BOTELHO

-

-

IZAURA

-

ANGÉLICA

MARCELO

-

JANE

Recepção 1

NATALÍCIO

-

LÚCIA / OSÉIAS / TONHO

Recepção 2

LANA

-

ELENI / GELZA

Mon./Port.

-

-

MARCOS BENTO

Kids

-

-

SILVIO

Estac.

-

-

JAMESON / LINALDO / JORGE

Ofertório

Maceió, 28 de setembro de 2014 - Nº344
informativo semanal

Coordenador da Semana: ANDRÉ (8821-1004)

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

10 e 11

OUTUBRO

CONFERÊNCIA DE JOVENS/ADOLESCENTES
-

12

OUTUBRO

CULTO DE SANTA CEIA
às 18h na Gênesis

18

OUTUBRO

AÇÃO MISSIONÁRIA
nos dias 18 e 19, em Tapera

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

UMA PRÁTICA FORA DE USO
Pr. Harry Tenório
pastorharry@ibgenesis.com.br

“Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o
rosto, com o fim de não parecer aos homens que
jejuas, e sim ao teu Pai, em secreto, e teu Pai, que vê
em secreto, te recompensará” (Mt 6.17)
Muitos cristãos não perceberam que a palavra empregada é
“quando” e não “se”. Significa que o jejum deve ser uma
prática usual como o orar e o dar. Jesus tinha por certo o fato de
que os cristãos também jejuariam, que quando foi questionado
pelos discípulos de João sobre a razão de seus discípulos não
jejuarem, lhes respondeu: “Dias virão, contudo, em que lhes
será tirado o noivo e nestes dias jejuarão” (Mt 6.16-18).
Em certa ocasião, um pai, de joelhos, clamou para que o
Senhor Jesus libertasse seu filho que estava possesso por
demônios e disse que os discípulos não puderam curá-lo. Com
certa indignação, Jesus chama seus discípulos de incrédulos e
pede que tragam o menino. Jesus repreendeu os demônios e o
menino ficou curado. A seguir, em particular, os discípulos
perguntaram ao Senhor: “Por que não pudemos expulsá-los?
Porque funciona com você e não funcionou conosco?” Ao que o
Senhor respondeu: “Por causa da pequenez da vossa fé” Mt
(17.14-20). E no versículo 21 está escrito: “Mas esta casta não
se expele senão por meio de oração e jejum”.
Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, a fim de preparar-se para o
início do seu ministério e de fortificar a sua alma para
confrontar-se com Satanás. Ele nos deixou seu exemplo. Nós
como discípulos seus agora precisamos tomar proveito desta
grande arma de guerra e utilizá-la para nossos combates e
confrontos espirituais. A igreja, como noiva do Cordeiro,
precisa também como um todo voltar à prática do jejum,
conforme acontecia nos primórdios da fé cristã.
Você pode jejuar do modo e no tempo que lhe for mais
conveniente, só não pode deixar de jejuar. Como você deve
jejuar? Tirando uma das suas refeições, tirando alimentos
saborosos por um período como fez Daniel. A prática de Daniel
o fortaleceu para as duras e difíceis batalhas emocionais e
espirituais com as quais iria se confrontar em sua época. A
bíblia reconhece a excelência da sua sabedoria, a disciplina em
oração, e tudo isto foi adquirido através da prática do jejum
(Dn 1.12-17).
O jejum fortalece as orações, quebra o orgulho, disciplina o
corpo e humilha a alma, para que possamos buscar a
santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor (Hb 12.14).
Pratique o jejum e perceba na sua vida espiritual as mudanças
que se processam.
- FIM -

CASAMENTO COLETIVO

DANCE PARA DEUS!

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).

O Ministério de Dança convida a
você que tem mais de 15 anos
(homens e mulheres) e tem
habilidade e chamado para dançar
p a ra D e u s a e n t ra r p a ra o
ministério. Os ensaios são sempre
aos sábados, às 15hs, na sala de dança.
Os interessados devem procurar a irmã
Thayse Mary (8864-4327/9900-4589).

Ministério Vida Melhor e Secretaria

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)

As crianças com mais de 7 anos também podem ingressar no
Ministério de Dança. Estes ensaios ocorrem aos sábados, às
14h com a Tia Leka (8853-8032).

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

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS
Informamos que as apresentações de crianças
ocorrem sempre ao 3º domingo do mês. A próxima
apresentação será no dia 19 de outubro. Procure o
Pb. Dilson ou Bráz para mais informações.
Pb. Bráz » 9675.0706
brazmaceio@yahoo.com.br

Pb. Dilson » 8851.5525
dilsondbs@gmail.com

MOMENTO ADORAJOVEM
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
28.Set : Brenda Jennifer Beatrice Lino da Silva ) 8111-1159
) 8709-4232

29.Set : Marília Rafaela Gonçalo Correia

30.Set : Cristhiane Carvalho dos Santos

) 8831-7057

30.Set : Gilvan Barbosa

) 8816-2412

01.Out : Adilane Alves da Silva

) 8886-8086

02.Out : Silvano Tavares Feijó

) 8890-0802

02.Out : Carlos André de Almeida Silva

) 8821-1004

02.Out : Janivleia Pereira da Silva

) 8898-8069

02.Out : Aleksângela Kellmanns de A. S. D.

) 8812-4970

02.Out : Marlene Oliveira dos Santos

) 8828-4001

03.Out : Kety Lucy Ferreira da Silva

) 8832-7109

04.Out : Larissa Guimarães de Almeida

) 8804-6028

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

