DIAS

SERVIÇO

QUA
15/10

Dirigente
Água

-

Ofertório

-

Recepção 1

-

Recepção 2

-

Mon./Port.

-

Kids

-

Estac.

-

Atividades Semanais

Estamos construindo um sonho que
nasceu no coração de Deus
Veja como contribuir na página 06.
Versículo da
Semana
1 Pastores e Líderes;
2 Pelos membros e suas famílias;
3 Pela paz em Israel;
4 Por nossos Governantes;

"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.

12

OUTUBRO

CULTO DE CEIA
às 18h, na Gênesis

18

OUTUBRO

MOMENTO ADOLESCENTE
às 18h, na Gênesis

18

OUTUBRO

AÇÃO MISSIONÁRIA
em São José da Tapera, dias 18 e 19

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)
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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

informativo semanal

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

Banco do Brasil:
Agência: 3393-6
C/C: 26595-0

Banco Itaú:
Agência: 1465-6
C/C: 21041-5
Informações na página 03
Filiada a

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes

O SONHADOR E O VISIONÁRIO
Pr. Harry Tenório
pastorharry@ibgenesis.com.br

O conceito parece muito próximo um do outro, afinal o
visionário também sonha. A grande diferença está que o
sonhador é romântico, nem sempre avalia riscos, sonda
possibilidades ou se prepara para colocar o sonho em prática.
Os sonhadores não raro são pessoas que se decepcionam
facilmente, e que sofrem recalques porque nunca viram seus
sonhos se transformarem em realidade. Então sonhar é
errado? Não, todos nós precisamos sonhar, o problema é
sonhar sem visão. Como unir as duas coisas? Vou te explicar
então.
José foi um sonhador, mas era também um visionário. Ele não
sonhou apenas e ficou esperando que o sonho se cumprisse de
forma milagrosa. O caminho é sempre outro, sem visão, sem
um plano de ação o sonho facilmente vira pesadelo. Era a
vontade de Deus que o sonho se cumprisse? Era sim, lógico.
Porém ele teve que fazer sua parte, o cumprimento de um
sonho não cai de paraquedas do
céu. Visionário fez tudo de forma
correta, foi um exímio
administrador dos bens de Potifar,
e se comportou como um
autêntico homem de Deus
enquanto por calúnia esteve
preso. Ele não chegou a se tornar
governador do Egito porque era
u m s o n h a d o r, m a s p o r q u e
sonhando foi um visionário. Jacó
também era um sonhador, o
problema é que não era
visionário, quis que o sonho se
cumprisse surrupiando a benção
que não era sua, que por direito
era do seu irmão. Aqui reside o
problema, o visionário colaborara
para que a visão se cumpra, o
sonhador não.
A bíblia é um livro repleto de sonhadores visionários, e todos se
deram muito bem na vida. Contudo, entre todos os homens
que conservavam as duas virtudes em estado de elevado nível,
ninguém foi tão longe e nos serve de exemplo tão eficaz quanto
Neemias. Chegou à notícia de que sua nação estava acabada,
Jerusalém destruída, muros derrubados, portão de entrada da
cidade queimado, poucos hebreus que voltaram do cativeiro
babilônico passavam fome. Era apenas um copeiro, estava
exilado, mas sonhou contribuir com Deus para reconstrução de
Jerusalém e visionário partiu para ação. Aqui habita a
diferença entre o sonhador e o visionário, um sonha e o outro
faz. Você o que é um sonhador ou um visionário?
- 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

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 #

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).

ONDE ESTÁ SUA BÍBLIA?
Esqueceu sua bíblia na igreja? Procure um
diácono e solicite de volta. Estamos com
dezenas de bíblias guardadas dos
irmãos que esquecem na igreja após os
cultos e pedimos que você pegue a
sua de volta, caso contrário
estaremos doando as bíblias
àqueles que precisam. Cuide deste
livro sagrado, pois Deus quer falar
com você através dele!

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)

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

12.Out : Ely Saca de Melo

) 9108-9653

13.Out : Gabriel Matheus Silva Lima

) 9128-8503

15.Out : Jenilson Gomes da Silva

) 8876-6689

15.Out : Germanda Kalyne Lima de Sá

) 8822-5239

15.Out : Abnoã de Araújo Silva

) 9947-8370

16.Out : Aluísio Bandeira de Carvalho Filho

) 3344-4117

17.Out : José Carvalho Maciel

) 9978-6315

17.Out : Fabiana Oliveira dos Santos

) 9600-8061

17.Out : Marta Maria de Lima Alves

) 8812-6013

17.Out : Daline da Silva Santana

) 8843-9909

18.Out : Maria Epifânia dos Santos

) 8881-3370

18.Out : Daysa Mirtis de Freitas Alexandre

) 9160-9963

18.Out : Elias Alves Gomes

) 8729-3248

