DIAS

SERVIÇO
Dirigente

QUA
17/11

DOM (M)
23/11

DOM (N)
23/11

ROSÂNGELA BOT.

-

-

Água

FABIANA

-

MARIA PASTORA

Ofertório

LUCIENE

IZABELLI

ELIANE

Recepção 1

NATALÍCIO

-

SILVIO / NICINHA / ANDRÉ

Recepção 2

LANA

-

ANGÉLICA / OSMARI

Mon./Port.

-

BONIFÁCIO

LINALDO

Kids

-

-

IRALDI

Estac.

-

-

JORGE VALDO/MARCELO/RICARDO

Maceió, 16 de novembro de 2014 - Nº351
informativo semanal

Coordenador da semana: MÁRCIO (9978-0235)

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.

22

NOVEMBRO

MOMENTO VIDA MELHOR
Organização: Ministério Vida Melhor

28

NOVEMBRO

REUNIÃO MINISTERIAL

29
MOMENTO JOVEM
às 19h, na Gênesis

NOVEMBRO

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

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

TENTAÇÃO
Pr. Harry Tenório
pastorharry@ibgenesis.com.br

“Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; o
espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca”
(Mt 26.41)
John Owen de forma objetiva sintetizou uma definição desta
forma sobre a arma mais letal do inimigo contra o cristão, a
tentação: “O alvo da tentação é desonrar a Deus e abater a
alma”. Abater, esta é uma palavra chave na questão. A alma
abatida não tem força para reagir e se reabilitar diante de uma
queda. Vai precisar de um socorro produzido por uma oração
ou por um jejum, quando não da própria intervenção divina.
João Batista estava com a alma abatida, decepcionado por
estar preso e não receber o socorro de Cristo, a ponto de
mandar um recado perguntando: “És tu mesmo o Cristo, ou
terei que esperar outro que seja ele?” A pergunta descabida se
fundamentava em duas coisas: 1- Como ele pode estar
fazendo tantos milagres e não se importar comigo que estou
preso aqui por amor a ele? 2 – Decepção, porque ignorando o
plano de Deus em sua tentação, formou um ideal de como
Cristo deveria reagir diante da sua situação e como a atitude de
Cristo foi bem diferente, ele permitiu que sua alma fosse
abatida.
Você já teve uma tentação de ficar frustrado com Deus em
relação à atitude passiva dele que não correspondeu a sua
expectativa diante dos fatos? O profeta Elias também ficou
assim, não queria mais viver, exercer seu ministério profético
nem pensar. Deus teve que interferir pessoalmente no caso
para levantar seu ânimo. Só com o socorro divino sua alma
abatida pode se reabilitar. Todos nós atravessamos
vulnerabilidades, tempos difíceis onde o diabo percebe que é a
hora certa para levantar uma tentação. Se você é dos que
reclamam que a tentação veio mais forte que suas forças,
quero que conheça este texto aqui: “Não vos sobreveio
tentação que não fosse humana; mas Deus é fiel, e não
permitirá que sejais tentados além das vossas forças; pelo
contrário, juntamente com a tentação proverá livramento, de
sorte que poderás suportar” - (1 Co 10.13). Percebe? A
tentação não é permitida em uma intensidade de força
superior que a que você pode suportar. Ainda assim, Deus está
observando tudo, providenciando o livramento.
Que o diabo é tentador (Mt 4.3; 1 Ts 3.5) agente já sabe, a
nossa carne é inclinada para o mal (Tg 1.12-13), também.
Porém, o que tanto o diabo como a nossa carne precisam saber
é que a vitória sobre a tentação, não é apenas a resposta
esperada por Deus de nós, como também a providenciada por
ele para nós. Ele já nos deu os dois passos concretos e
necessários para consolidação do nosso triunfo: “Vigiai e orai”.
E quanto a isto, certamente estamos dispostos a fazer.

Glorificamos o nome de Deus através das nossas ações, e,
portanto, cada vitória sobre a tentação é também uma vitória de
Deus através de nós. E para descansarmos, temos dele a
promessa: “Todavia o Senhor é fiel; ele vos confirmará e
guardará do maligno” – (2Ts 3.3). Confie nisto, e viva uma vida
vitoriosa em Cristo Jesus.
- FIM -

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

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).

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)

O NATAL JÁ CHEGOU
NO KIDS
O Gênesis Kids informa que os ensaios
das crianças para a apresentação no
culto de Natal já começaram. Os pais que
desejam que seus filhos participem
devem procurar as tias do kids Roberta e
Tânia. Os ensaios estão acontecendo
todas as quartas e domingos a noite.
Traga seu filho!

DANCE PARA DEUS!
O Ministério de Dança convida a você que
tem mais de 15 anos (homens e mulheres) e
tem habilidade e chamado para dançar para
Deus a entrar para o ministério. Os ensaios
são sempre aos sábados, às 15hs, na sala
de dança. Os interessados devem procurar
a irmã Thayse Mary (8864-4327/99004589). 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).
Ministério de Dança

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!

16.Nov : Jesidiael Neris Barbosa

) 9991-0576

16.Nov : Antônio José Pereira de Andrade

) 8837-7577

16.Nov : Maria Aparecida Leonardo

) 9371-1700

17.Nov : Letícia Rafaelly de Souza Verçosa

) 9147-7635

18.Nov : Jônatas Emanuel de Medeiros Lopes

) 3241-5355

20.Nov : Verônica Puça de Assis

) 8862-8592

