ESCALA SEMANAL MINISTÉRIO DIACONAL
DIAS

SERVIÇO
Dirigente
Água

QUA
08/10

DOM (M)
12/10

DOM (N)
12/10

ROS. BOTELHO

-

PR. GUILHERME

ROBERTA

-

MIRLANE

NALDA

GENESSI

JORGE VALDO

Recepção 1

RICARDO

-

IRALDI / TEL / NICINHA

Recepção 2

AILDA

-

SILVIO / VAL

Mon./Port.

-

ANDRÉ

TENÓRIO

Kids

-

-

ALUÍSIO

Estac.

-

-

HÉLIO / RANILDO / MARCÃO

Ofertório

Maceió, 05 de outubro de 2014 - Nº345
informativo semanal

Coordenador da Semana: MARCELO (9933.7962)

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 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

UM PECADO DESTRUIDOR
Pr. Harry Tenório
pastorharry@ibgenesis.com.br

“E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, neguese a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me”.
(Lucas 9.23)
Sabemos que todo pecado gera a morte e que, portanto, toda
forma de pecado produz muita destruição. Basta ver a
consequência produzida pelo pecado exposta no sacrifício de
Jesus na cruz. Não podemos esquecer que foi por causa do
nosso pecado que Jesus morreu na cruz. Ele estava pagando
uma sentença de condenação que pesava sobre nós (2 Co 1.9).
No entanto, tem um pecado comum a nossa geração que tem
produzido muita destruição, e é dele que gostaríamos de falar
aqui.
O texto inicia sugerindo que há alguém que voluntariamente
quer seguir o caminho de Cristo, andar em seus passos, fazer
sua vontade. Porém há uma forma, não pode ser de qualquer
maneira porque simplesmente não funciona A bíblia sugere
que podemos vir como estivermos, mas não recomenda ficar
como estávamos. Deus simplesmente não aceita. E qual é esta
maneira? Com negação de si mesmo. É aqui que “o bicho
pega”. A teologia adoecida e misturada com práticas pagãs de
muitas igrejas hoje não contempla a negação de si. Estamos
vivendo na “era” do culto ao gosto do freguês. Porém é disto
que estamos necessitando? Acho que não. Nós não devemos ir
ao culto para ouvir o que gostamos de ouvir, mas o que
precisamos ouvir.
A renúncia do eu é o primeiro passo da conversão. Existem
muitas pessoas que entram em uma igreja e passam anos
congregando nela, sem descobrir esta é a motivação básica do
cristianismo. Esta é inclusive a razão para tanta falta de
mudança de vida no meio da igreja, e para tanta ausência de
milagres. A rigor tem crentes que mesmo estando em uma
igreja cristã consegue inclusive piorar seu comportamento ao
longo dos anos, o que é trágico. A decisão da renuncia do “eu”
além de hercúlea, pede disciplina e paixão por Deus. Sem
envolvimento emocional, sem ter relacionamento intenso e
regular com Deus ninguém consegue renunciar o “eu”. Quando
a vontade de Deus passa a ter a primazia no coração do cristão,
aí sim ele nasceu de novo. Algo que o jovem rico, por exemplo,
não havia experimentado ainda. Era um bom religioso, mas
não um bom filho de Deus. Jesus radiografando seu apego ao
dinheiro identificou que sua fortuna era o seu senhor, era quem
dominava sua razão sua emoção. Por isto propôs a venda dos
seus bens e a partilha da sua fortuna com os pobres. A bíblia
diz que ele se retirou triste sem entender o que Jesus estava
propondo.
Por último, Jesus considera que para segui-lo, depois de
atingirmos a maturidade da renúncia do eu, devemos carregar
nossa cruz. Do que ele estava tratando? Vivemos querendo nos

livrar dos nossos problemas, fugimos toda hora de
enfrentamentos e reconstruções. Quando Pedro soube quantas
vezes deveria perdoar seu irmão, quase desistia de ser crente.
José soube carregar sua cruz. A ação dolorosa dos seus irmãos,
que o venderam escravo, jamais serviu de motivação para uma
vingança. Esaú soube perdoar seu irmão Jacó. Oseas soube se
conduzir em um casamento explosivamente traumático. Moisés
suportou o peso de conduzir uma multidão enorme de pessoas
pelo deserto. Paulo suportou o espinho na carte. Jesus suportou
o preço do escárnio e da crucificação. Tudo isto é carregar sua
cruz, mas tem gente hoje que por qualquer motivo banal
abandona o cônjuge, muda de igreja, esquece o chamado e
abandona a Deus. E tudo isto começa na falta de renúncia do eu.
Se você quer ser aprovado por Deus, destrua em sua vida este
pecado destruidor. Declare morte ao seu “eu”, e diga como Paulo
em sua carta aos Gálatas: (Gálatas 2.20) - “Já estou crucificado
com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim”.
- FIM -

PARTICIPE DO INFORMATIVO
Você deseja participar da construção de nosso
informativo? Então mande testemunhos,
matérias e sugestões para que possamos
melhorá-lo ainda mais. Participe mandando
notícias para o e-mail:

comunicacao@ibgenesis.com.br

ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA 2015
Informamos que HOJE é o dia para o pagamento da segunda
parcela do acampamento para aqueles que fizeram o
parcelamento. Maiores informações com Márcio (9978-0235),
Stephanie e Emannuelle.

FESTA DAS CRIANÇAS
No próximo dia 25 de outubro, a
CIBISA estará realizando um festaço
para as crianças. Será um momento
de muito louvor, teatro e participação
das crianças com direito a lanche e
lembrancinha. Essa festa começa às
14h e vai até às 17h e será aqui
mesmo, na Gênesis. Para maiores
informações entre em contato com a Paloma (9977-0682) ou
com a Letícia (8871-0017). Tragam seus filhos e divirtam-se!
# Festa das crianças | 25.Out | 14h | na Gênesis #

3 MINUTOS
Todas as manhãs você pode ser abençoado com palavras de 3
minutos que geram vida e nos ajudam a enfrentar o dia.
Adicione WhatsApp:
»Dilson (8851.5525)
»Paulinho (9900.4166)
»Marcus (8888.9889)

AVISO GERAL - FERIADOS
A Gestão de Ministérios informa que, em dias
de feriado seja ele municipal, estadual ou
nacional, nossa igreja estará fechada, ou
seja, nesses dias não teremos ensaios,
prática de esportes, reuniões, etc.
A igreja só funcionará em feriados quando
estes coincidirem com os dias de Culto de
Cura e Libertação (às quartas-feiras), Escola Bíblica Dominical
e Culto da Família (aos domingos).

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

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

05.Out : Camila Louanne da Silva

) 3342-4775

06.Out : Ana Luiza Holanda Pessoa

) 8868-8624

07.Out : Rodrigo Saraiva Cardoso

) 9157-9120

08.Out : Viviane Dias Guerra

) 8892-5139

08.Out : Janes Souto Lyra

) 8809-4115

09.Out : Josefa Marli da Silva

) 9935-8879

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

