DIAS

SERVIÇO
Dirigente
Água

QUA
17/12

DOM (M)
21/12

DOM (N)
21/12

ROSÂNGELA BOT.

-

-

JANE

-

NALDA

ELIANE

ELISROBERTA

MÁRCIO

Recepção 1

NATALÍCIO

-

BONIFÁCIO/EDILENE/J.RENAN

Recepção 2

LANA

-

MARIA PASTORA/ROS. BARBOSA

Mon./Port.

-

ULISSES

ARLEY

Kids

-

-

OSÉAS

-

-

MARINHO/MARCELO/M. BENTO

Ofertório

Estac.

Maceió, 14 de dezembro de 2014 - Nº355
informativo semanal

Coordenador da semana: RICARDO (8811-5018)

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;

"Porque o fim da Lei
é Cristo, para a
justificação de todo
o que crê."
Romanos 10:4

5 Término da Construção;
6 Restauração das Famílias;
7 Ministério de Jovens;
8 Grupos Pequenos;
9 Gestão de Ministérios;
10 Ministério de Comunicação.

20

DEZEMBRO

AÇÃO MISSIONÁRIA
em São José da Tapera

24

DEZEMBRO

CULTO DE NATAL
às 18h, na Gênesis

31
CULTO DA VIRADA
às 22h, na Gênesis

DEZEMBRO

Meditação
Cristo é o
cumprimento da Lei
e também o fim da
Lei. Não seremos
mais julgados
baseados na Lei.
Cristo foi a oferta
expiatória, e nos
justificou de todo
pecado! Aleluia. A
graça de Deus nos
alcançou, e sem
merecimento
nenhum hoje
podemos ser
chamados filhos de
Deus, por isso todo
aquele que crê terá
vida eterna com
Deus.

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

Ações de Graça
pela vida do Pb. Luiz Carlos

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

Culto de

Banco Itaú:
Agência: 1465-6
C/C: 21041-5
Filiada a

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes

Um homem que tem dedicado
sua vida em defesa dos especiais,
dos carentes e dos que necessitam de socorro.

CELEBRANDO AS CONQUISTAS
DO SEU POVO
Pr. Harry Tenório
pastorharry@ibgenesis.com.br

“Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a
justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas
dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio
da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se
esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos
estranhos”.
(Hebreus 11.33-34)
Hebreus 11 é um texto que está entre os mais conhecidos da
Bíblia, uma parte das escrituras que ficou conhecida como “a
galeria dos heróis da fé”. É um momento importante na história
de Deus com o seu povo, porque ele resolve homenagear seus
heróis. É um momento de celebração, um momento para
comemorar as vitórias produzidas pela fé, coragem, fidelidade
e trabalho destes homens e mulheres de Deus. À bíblia está
repleta de pessoas que alcançaram destaque, que nos
impressionam por seus feitos, que servem de inspiração para
nossa vida, mas para a lista de homenageados feita por Deus
não entraram todos, apenas alguns.
Ali de tudo tem um pouco, tem, por exemplo, uma metáfora da
cruz. Deus desejando saber à dor de um pai um ao imolar um
filho, pediu a Abraão para imolar seu unigênito Isaque. Era só
um teatro, Deus estava encenando uma peça, porque a cena
iria acontecer na imolação do seu filho muitos anos depois.
Deus quis causar um impacto, ver a reação do seu amigo, se
estava disposto a ir até o fim por fidelidade a Ele. A diferença
entre o teatro e a cena real é que na imolação do filho de
Abraão era só um teste, um cordeiro substituto foi
providenciado por Deus. Na do seu filho não, porque ele já era
o cordeiro substituto, estava substituindo a mim e a você. Tem
Enoque, o trasladado. Ele partiu desta vida sem conhecer a
morte, uma metáfora daqueles que ressuscitarão sem passar
pela morte, no dia do arrebatamento da igreja. Tem Abel,
homem que se destacou pelo zelo que manifestava nas coisas
que ofertava a Deus. A questão não era a oferta, e nem a
quantidade que ofertou, mas o zelo em oferecer para Deus o
melhor de si e das suas conquistas. Tem Noé, o pregador da
justiça divina. Este homem pregou o que não conhecia. Um ato
radical de justiça divina estava por vir. Ele anunciava isto
enquanto usava suas habilidades de primitivo engenheiro
naval para construir um transatlântico medieval que
suportasse sua família e animais no período do dilúvio. Tem
Sara uma legítima representante das mulheres de fé, na
menopausa soube crer que Deus poderia dar-lhe um filho. Tem
José, suprassumo da fidelidade de um homem ao seu Deus e
aos seus princípios morais. Importante isto aqui. Tem pessoas
que até conseguem ser fiéis a Deus, contudo seus princípios
morais são flácidos, negociáveis ou inexistentes. Tem Raabe a
meretriz, provando que a misericórdia divina não tem limites,

tem Jacó, Gideão, Jefté, Davi, Samuel e tem também Moisés.
Deus estava querendo celebrar as conquistas dos seus heróis, e
no final lamentou ter que parar a lista porque senão se tornaria
enfadonha, tamanha a quantidade de pessoas com atos e
comportamento memoráveis que já passaram aqui.
Deus está fazendo uma nova lista. Soube.

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 espaço em branco no parágrafo acima ficou reservado porque,
soube, seu nome está sendo considerado ser colocado ali. Você
poderia facilitar o trabalho de Deus sugerindo o que deve ser
escrito de você ali?
- FIM -

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).

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:

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 (88644327/9900-4589).
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

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS
As apresentações de crianças ocorrem sempre ao 3º domingo
do mês. A próxima será no dia 21 de dezembro. Procure o Pb.
Dilson ou Bráz para mais informações.
Pb. Bráz » 9675.0706
brazmaceio@yahoo.com.br

Pb. Dilson » 8851.5525
dilsondbs@gmail.com

comunicacao@ibgenesis.com.br

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 (8726.5709)
»Marcus (8888.9889)

14.Dez : Cayenne Freitas de C. Belarmino

) 8818-6323

14.Dez : Gelza Maria Ramos da Silva

) 8832-6120

15.Dez : Maria Estela Silva Ferraz

) 9944-4363

15.Dez : Aparecida Feitosa Melquiades

) 8837-7685

18.Dez : Tânia Regina Monteiro Feitosa

) 9994-5466

19.Dez : Laurênio Virgílio Mello Neto

) 8815-2278

19.Dez : Junilton Farias Chaves

) 9302-4883

20.Dez : Damasco Silva Medeiros

) 8801-4867

