DIAS

SERVIÇO
Dirigente

QUA
26/11

DOM (M)
30/11

DOM (N)
30/11

ROSÂNGELA BOT.

-

-

Água

OSMARI

-

NIREIDE

Ofertório

MANOEL

ELZA

ULISSES

Recepção 1

HÉLIO

-

OSÉAS / LÚCIA

Recepção 2

DANI

-

MARCOS BENTO/JANE/MIRLANE

Mon./Port.

-

TENÓRIO

ARLEY

Kids

-

-

MARINHO

-

-

MARCUS WIL./TONHO/JAMESON

Estac.

Maceió, 23 de novembro de 2014 - Nº352
informativo semanal

Coordenador da semana: LINALDO (8874.4080)

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.

28

NOVEMBRO

REUNIÃO MINISTERIAL

29

NOVEMBRO

MOMENTO JOVEM
às 19h, na Gênesis

30
CULTO DE MISSÕES
às 18h, 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

RECEITA PARA A FELICIDADE
Pr. Harry Tenório
pastorharry@ibgenesis.com.br

“Pois comerás do trabalho das tuas mãos; feliz serás,
e te irá bem” (Salmos 128.2).
Felicidade é um substantivo designado como qualidade ou
estado de estar ou ser feliz; estado de uma consciência
plenamente satisfeita; satisfação, contentamento, bem-estar,
advindo da palavra grega eudaimonia, que significaria então
“ter um espírito bom”. Na visão de Aristóteles, na obra “Ética a
Nicômaco”, a felicidade seria a finalidade da natureza humana,
e seria perfeita, assim como a dádiva dos deuses, além de ser
um bem supremo que a existência humana deseja e persegue,
porém, depende de bens exteriores para ser realizada, e a
grande maioria das coisas que o homem faz são para atingir
esse bem maior, que é a felicidade. Entende-se então que, a
felicidade é um bem inato ao homem e essencial para a vida.
A felicidade foi elevada a um direito fundamental e inalienável
do homem, assim como o direito à vida, liberdade e igualdade,
com a Declaração da Independência dos EUA, em 1776, criada
por Thomas Jefferson, que citou: “Consideramos estas
verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens
são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos
inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a
procura da felicidade”. É partindo desta filosofia que muitos
têm feito da sua feliciade o alvo e a razão da sua conquista. É
extremamente perigoso fazer da felicidade o alvo maior da
vida. Não dá para motivar as minhas decisões em função da
felicidade porque não demora e o próprio adversário vai
produzir no pano de fundo dos nossos dias cenas que
produzirão infelicidade para que eu possa passar por um
processo de desintegração de motivações e atitudes.
Outro dia ouvi de um marido como justificativa para o desejo
de divórcio a declaração de que não estava sendo feliz com a
esposa. Fico surpreso que alguém resolva quebrar uma aliança
indestrutível, feita sob juramento diante de Deus e muitas
testemunhas por um valor tão errado. Primeiro porque
ninguém tem responsabilidade de fazer o outro feliz, a
construção da minha felicidade é responsabilidade
exclusivamente minha. Um bom trilho para se alcançar a
felicidade é “exigir muito de sí, e espear pouco dos outros”. É
justamente pela expectativa errada em relação a isto que as
frustrações se acumulam ao ponto de alguém declarar ser
infeliz vivendo ao lado do outro e terminar sendo. Não por
causa propriamente do outro. As vezes o grande problema “do
outro” é a projeção que fizemos dele. Alguém imagina o outro
segundo suas convenciências e ao perceber que ninguém na
vida real é igual a suas projeções, ele percebe frustrado que
está decepcionado. Ele está vivendo o princípio errado de vida,
exigindo pouco de si e muito dos outros, a estrada que
desembocará não será a da felicidade, encontrará o precippício
da tristeza e da vida infeliz. Infeliz com o outro ou sem o outro.

Se você quer pegar a avendina da felicidade, dizia o poeta
maranhense Nauro Machado, dobre na curva da disciplina,
reduza a velocidade na depressão das emoções, tenha muito
cuidado com as lombadas da falsidade e do egoísmo, adicione no
primeiro posto o combustível do amor ao próximo na mesma
intensidade que ama a si, sem esquecer, lógico, de amar a Deus
acima de todas as coisas. Ou quem sabe você não se firma na
letra da Receita de Felicidade, música feita por Toquinho, que
diz: “Junte a ingenuidade de um primeiro amor qualquer.
Com o eterno brilho da esperança. Sonhe, pois sonhar ainda é
fundamental. E um sonho sempre pode acontecer...”.

MOMENTO GERAÇÕES
Vem aí o último Culto Jovem do ano com o tema: "Aprendendo
a Confiar nas Pessoas Certas". Será no dia 13 de dezembro às
19h30, na Gênesis. Todos os jovens e adolescentes estão
convidados. Venha e traga seus amigos. Breve maiores
informações.

- FIM -

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
(8864-4327/9900-4589). 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

3 MINUTOS
Todas as manhãs você pode ser abençoado
com palavras de 3 minutos pelo 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.
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).

24.Nov : Ivoneide Pereira Gomes

) 8705-6246

24.Nov : Patricy de Melo Palhares

) 8802-9529

25.Nov : Josué Araújo de Moura

) 8835-3047

26.Nov : André Mendonça Fernandes da Silva

) 8833-7103

27.Nov : Rodrigo Medeiros de Andrade

) 8817-1917

