DIAS

SERVIÇO

QUA
15/04

DOM (M)
19/04

DOM (N)
19/04

Dirigente

IOLANDA

-

PR. PLÍNIO

Água

DANIELLA

-

ELENI

Ofertório

MANOEL

MARINHO

TONHO

Recepção 1

IRALDY

-

RANILDO / ESTELA

Recepção 2

TEL

-

FABIANO / NIREIDE

Mon./Port.

-

-

ANDRÉ / ANGÉLICA

Kids

-

-

RICARDO

Estac.

-

-

JORGE / SILVIO / HÉLIO

Maceió, 12 de abril de 2015 - Nº368
informativo semanal

Coordenador da semana: ELIANE (8801-0919/9618-3004)

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;
5 Término da Construção;

"E sabemos que todas
as coisas contribuem
juntamente para o bem
daqueles que amam a
Deus, daqueles que são
chamados segundo o
seu propósito."
Romanos 8:28

6 Restauração das Famílias;

Meditação

7 Ministério de Jovens;
8 Grupos Pequenos;
9 Gestão de Ministérios;
10 Ministério de Comunicação.

18

ABRIL

FEIRA DE MISSÕES
às 14h, na Gênesis

15 a 17

MAIO

XII ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO
(externo)

07

JUNHO

CULTO DA FAMÍLIA COM CIA JEOVÁ NISSI
às 18h00, na Gênesis

Interessante nesse
versículo é que ele diz
"todas as coisas", e não
apenas "algumas
coisas". Ou seja, até
mesmo as dificuldades
que enfrentamos, e
muitas vezes não
entendemos o porque,
também cooperam
juntas para o nosso
bem. Por isso devemos
dar graças a Deus não
só nas vitórias, mas
também na adversidade,
não porque Deus se
alegre com nossas lutas,
mas porque é assim que
nosso carater é refinado,
semelhante ao ouro que
é colocado no fogo para
retirar suas impurezas.

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
82-8873.2541/9990-9030
pastorjesse@ibgenesis.com.br

JANTAR
DIA 19, APÓS O CULTO

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
82-9681.8535/8851.5525
dilsondbs@gmail.com

REGIONAL

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

INGRESSOS À VENDA SÓ ATÉ HOJE!
Informações na página 04

Filiada a

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes

EI, VOCÊ AÍ!
pastorharry@ibgenesis.com.br

“Jesus viu Natanael vir ter com ele, e disse dele: Eis
aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo”.
(João 1:47)
A história do encontro entre um homem e Deus não se repete,
na Bíblia nós temos uma quantidade enorme de encontros
desta natureza sem que nenhum seja igual ao outro. Tudo
começa com Adão, mas este o encontro foi circunstancial
porque foi o primeiro homem, ele foi formado pelas próprias
mãos de Deus. Fruto deste encontro nós aprendemos várias
lições, primeiro que ele é criador, que fez o homem segundo
sua imagem e semelhança, que a vida que usufruímos foi
tomada emprestada dele com um sopro, e que se preocupa
com nossa felicidade a tal ponto que percebeu que não era bom
o homem viver só, e por isto criou a mulher.
A mulher siro fenícia foi ao seu encontro em um dia que Ele não
queria atender ninguém. Cansado queria tirar umas horas de
descanso. Porém, diante do desespero e insistência daquela
mulher terminou fazendo um teste de fé antes de realizar seu
desejo. Você estaria disponível a passar por um teste de fé
antes de receber o que pede? Este é o grande aprendizado
deste encontro. E, sendo ela aprovada com nota máxima
naquele dia, Jesus liberta sua filha dos demônios que a
possuíam. Pedro foi alcançado pescando, ao que propôs uma
troca: “De hoje em diante vos farei pescadores de homens”.
Aprendo com este encontro que nossas habilidades naturais
são úteis no ministério que ele quer que desenvolvamos. E a
mulher samaritana? Este encontro me rende dois
aprendizados incríveis. O primeiro é que Ele tem a água que
dessedenta nossa sede, e nos dá deliberadamente, sem preço,
de graça. É ela quem nos faz feliz e quem nos torna saciado. A
segunda grande lição é que um encontro com Ele apenas é
suficiente para que resolva qualquer embrulho do passado, do
presente ou do futuro. A mulher saiu daquele encontro
completamente liberta, se tornando a maior evangelista da
bíblia, porque com sua palavra de testemunho ela trouxe toda
Samaria para conhecer Jesus.
Nenhum encontro é tão especial para mim como o de Natanael.
Foi achado por Felipe que lhe anunciou Jesus. Ao saber que o
Salvador prometido por Deus já estava na terra, ele quer saber
mais, quer saber de onde Ele é. Cético diz: “Pode vir alguma
coisa boa de Nazaré?” Mas ao chegar diante de Jesus uma
palavra revelada quebra a casca de resistência que ele havia
desenvolvido. “Ei você aí! Disse Jesus. Sim, é com você mesmo
que eu estou falando, com você que é um verdadeiro israelita,
zeloso, aplicado em cumprir toda vontade do Pai”. Aqui eu
aprendo uma lição importante nas relações interpessoais, uma
palavra de elogio, um reconhecimento das virtudes do outro
põe qualquer espírito de resistência e indiferença por terra. Já
notou como nós temos dificuldades em elogiar? Somos hábeis
construtores de reclamações e criticas. Criticamos com a
velocidade de um raio, mas somos lerdos como uma tartaruga

para reconhecer as virtudes do outro. Esta é a grande lição, e foi
certamente o que produziu no coração de Natanael a disposição
de ouvir Jesus, e ouvindo ele foi impactado. Ei você aí! Sim,
você mesmo. É com você que Jesus está falando, afirmando que
precisa que você coloque suas virtudes a serviço da instalação
do reino de Deus. Sim, porque ele sabe da sua qualidade, de
como tudo que você faz para ele faz com amor e dedicação. Será
que ele pode contar com você como contou com Natanael?

- FIM -

INTERCESSÃO MISSIONÁRIA

CAFÉ REGIONAL
O Ministério Infantil Gênesis Kids
convida todos os membros a se
deliciarem em um delicioso café
regional, que acontecerá no dia 19
de abril, após o Culto da Família. O
valor cobrado será de apenas R$
10,00 e só pagam aqueles com mais de 12 anos. Garanta seu
ingresso com a irmã Renata (8806-5596) ou Nireide (96920303). Atenção: Os ingressos estarão à venda até HOJE, dia
12 de abril.

Na semana passada 147 estudantes
cristãos foram mortos numa
universidade no nordeste do Quênia. O
cristianismo é hoje é a religião mais
perseguida no mundo.
Ore:
● Pe l o Q u ê n i a e p e l a s f a m í l i a s
enlutadas;
● Pelos Cristãos perseguidos;
● Ore pela detenção do avanço do Estado Islâmico e dos grupos
terroristas.
"Irmãos, orem por nós" I Tessalonicenses 5:25

APRESENTAÇÃO DE
CRIANÇAS

CIADEARTESNISSI

As apresentações de crianças ocorrem
sempre ao 3º domingo do mês. A próxima
será no dia 19 de abril. Procure o Pb.
Dilson ou Bráz para mais informações.
Pb. Bráz » 9675.0706
brazmaceio@yahoo.com.br

Pb. Dilson » 8851.5525
dilsondbs@gmail.com

11º CONAFEBI 2015
Informamos às irmãs que as vagas já estão preenchidas, porém
gostaríamos de convida-las a estarem orando por este evento,
que tem tudo para ser o maior Conafebi da nossa história. O
evento ocorrerá de 20 a 23 de agosto deste ano.

CONECTE-SE!
@ibgenesismaceio

/ibgenesis

/ibgenesis

@ibgenesis

Marque-nos em suas fotos e publicações usando as hashtags
#IBGênesis ou #IBG

EM JUNHO - NA GÊNESIS
AGUARDE!

12.Abr : Mateus Saulo Dantas Correia e Sá

) 9381-5192

13.Abr : Gladys dos Santos da Silva

) 9933-2544

13.Abr : Kevim de Lima Chaves

) 8892-5153

14.Abr : Camila de Queiroz Cavalcante

) 3235-1458

14.Abr : Madson Manoel Alves Belarmino

) 9144-0800

16.Abr : Marli de Aguiar Pessoa

) 3235-1516

16.Abr : Eduardo Pantaleão de Morais

) 9371-1866

18.Abr : André Luiz da Silva

) 8827-4671

18.Abr : Marcus Vinícius Alves da S. Júnior

) 8888-9889

