Grupos Pequenos
"Todos os dias, continuavam a reunir-se
no pátio do templo. Partiam o pão em suas
casas, e juntos participavam das
refeições, com alegria e sinceridade de
coração, louvando a Deus e tendo a
simpatia de todo o povo” (Atos 2.46).

Ao

olharmos para a igreja do Novo
Testamento veremos que as reuniões nas
casas eram essenciais para o
cumprimento da sua missão. O grupo pequeno não é uma
invenção moderna, mas uma adaptação de algo que esteve
presente desde o inicio da igreja cristã. Estas reuniões não
eram somente encontros de comunhão, mas também, uma
estratégia eficiente para a pregação do evangelho,
edificação e pastoreio mútuo. É exatamente isto que
pretendemos com grupos pequenos: retomar alguns
princípios básicos da vida cristã e fortalecer ainda mais o
espírito de comunidade.

Escala semanal Ministério Diaconal
“Servindo com excelência a Noiva de Cristo”
DIAS
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DOM (M)

29/7/10
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-

PR. PLÍNIO
EDILENE

Água

CIDA

-

Ofertório

ISAAC

ELIANE

ULISSES

Recepção-1

MARIA JOSÉ / ALUÍSIO

-

ROSÁRIA / LUCIENE

Recepção-2

-

-

VERINHA / ALEXANDRE

Kids

-

-

DILSON

Estacionamento

-

-

ANTONIEL / LÉO (CIDA)

Visitan tes

-

-

LEONARDO / JULIANA

Propósitos de Jejum e Oração
2.Por nossos membros e suas famílias;
3.Pela paz em Israel;
4.Por nossos Governantes;
5.Término da Construção;
6.Ministério de Coral;
7.Aniversário da Igreja;
8.Implantação de Grupos Pequenos;
9.Gestão de Ministérios;
10.Ministério Infantil Gênesis Kids.

Agenda Gênesis
30/Jul : Grande Vigília
31/Jul : Culto de Adolescentes
07/Ago : Reunião de Liderança
08/Ago : Consagração de Santa Ceia
08/Ago : Santa Ceia do Senhor
14/Ago : Culto de Jovens
21/Ago : Sábado com os Pais - Kids

Versículo
Bíblico da
Semana
"Deus com a sua
destra o elevou a
Príncipe e
Salvador, para dar
a Israel o
arrependimento e
a remissão dos
pecados."
Atos 5:31

Meditação
Este é o Deus
tremendo que
nós cremos.
Somente Ele é
capaz de elevar
nossa condição
humana, nos
colocando em um
lugar de honra.
Nós somos a
nação eleita,
graças a Jesus,
nosso Salvador,
podemos alcançar
a remissão dos
nossos pecados.
Porque a obra de
Jesus não foi em
vão, Seu sangue
foi derramado por
nós.

Maceió, 25 de julho de 2010 - Nº153
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Coordenador da Equipe: OSMARI (Contato: 880 1-7695 )

Contribuições e Ofertas - Igreja Batista Gênesis
Banco do Brasil Agência: 3393-6
Banco Itaú: Agência: 1465-6

Atividades Semanais

1.Pastores e Líderes;

DOM (N)

Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica
16:30 - Intercessão
17:15 - Adoração Alternativa
18:00 - Culto da Família
Segunda
19:30 - Futebol Masculino-Membros
Terça
18:00 - Intercessão
19:00 - Futebol Masculino
Quarta
15:00 - Tarde com o Senhor (culto)
19:00 - Voleyball
Quinta
18:30 - Intercessão
20:00 - Culto da Santificação
Sexta
19:00 - Futebol Feminino
Sábado
14:00 - Futebol Masculino
14:00 - Ensaio do Min. de Teatro
14:00 - Ensaio do Min. de Louvor
15:00 - Ensaio do Min. de Dança
17:00 - Ensaio do Min. de Coral
17:00 - Ensaio Min. de Jovens

C/C: 26595-0
C/C: 21041-5

Próxima Sexta

Pastores e Presbíteros
Pr. Harry Tenório
82-9938.0012
pastorharry@ibgenesis.com.br
Pr. Agripino Marinho
82-3352.2219

das 18 às 23:45h

Pr. Guilherme Cerqueira
82-9973.1510
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Pr. Plínio Silva
82-9984.6579
pastorplinio@ibgenesis.com.br
Pr. Jessé Pimentel
pastorjesse@ibgenesis.com.br
82-8872.2541

Tarde com
o Senhor

Presb. Luiz Carlos
82-9331.7052
lulaelu@gmail.com

Presb. Paulo Roberto
82-3033.2843
Agende Gabinete

dia 31 ás 19:30h
(Sábado)

“... porque eu sou
o Senhor, que te sara.”
(Ex 26.15b)

(82) 3342.2881
(82) 3032-3019
(82) 9147-7635

Av. Durval de Góes Monteiro, 1500
Tabuleiro - CEP: 57080-900 - Maceió/Al.
Contatos
(82)3342.2881 / 3032.3019
www.ibgenesis.com.br
E-mail:faleconosco@ibgenesis.com.br

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes

Filiada a

Culto de Cura e Libertação
todas as quartas-feiras
das 15 às 17hs na Gênesis

Cinco conselhos para os JOVENS
Dc. Dilson Braga

Nos últimos 10 anos temos sido bombardeados com uma
quantidade de informação que já esta chegando a casa do
“TERABYTE”, uma unidade de medida da informática, e ao ser
exposto a essa grande quantidade de informação as pessoas
passam por vários processos de mudança. E o que é a
mudança?
“Uma mudança ou transformação pressupõe uma alteração de
um estado, modelo ou situação anterior, para um estado,
modelo ou situação futuros, por razões inesperadas e
incontroláveis, ou por razões planejadas e premeditadas”. E o
que provoca esta? Por exemplo, se eu dissesse para vocês que
“ao passar em um grande mercado da cidade, vi que estava
tendo a seguinte promoção: feijão a R$0,25 o Quilo.
Qual seria a sua reação? Algumas nós podemos até citar:
1-Você ao terminar o culto levantaria e rapidamente iria ao local
para comprar;
2-Buscaria mais informações;
3-Informaria a mais pessoas da sua rede de relacionamento,
etc.
Veja que algumas reações à informação podem acontecer, logo
vemos que uma mensagem ela de alguma forma vai gerar
alterações em nosso estado anterior. O apóstolo Paulo em 1Tm
4:1 afirma a Timóteo, seu filho na fé: “O Espírito de Deus diz
claramente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé.
Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos
que vêm de demônios”. Mas ele ensina ao jovem discípulo como
ele deve agir diante das mensagens demoníacas“alimentando-se espiritualmente com as doutrinas da fé e com
o verdadeiro ensinamento que você tem seguido”- 1Tm 4:6.
O alimento diário das nossas vidas contra as artimanhas do
diabo deve ser a palavra de DEUS, pois é esta que testifica de
CRISTO e nos conduz ao caminho da salvação; como o nosso
inimigo sabe que a forma de nos tirar do caminho que estamos é
nos bombardeando com mensagens que tentam minar a nossa
fé e sabemos que o plano de DEUS só conhecido por meio da fé,
devemos nos preservar buscando constantemente conhecer o
nosso PAI através de sua palavra.
Por isso o apóstolo Paulo instrui Timóteo a ensinar a igreja, pois
sabia que para combater as ações de heresia, que estavam
surgindo, era necessário que a mensagem de boas novas fosse
exposta de uma forma contundente e assim estaria
neutralizando as possíveis reações que aquela pudesse
provocar; Paulo ao jovem ministro, além de ensinar, ele
orientá-o a seguir cinco conselhos que vão servir de mensagem
para impactar os fiéis através do exemplo na maneira de falar,
na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza (ITm 4:12).
Jovens, se queremos ser um diferencial nesta cidade
precisamos seguir os conselhos de Paulo a Timóteo, para que
esta possa ser contagiada pela força que vem de uma
juventude que é exemplo em todo em tudo, porque sabe o que
quer, sabe para onde vai, e vive para o louvor e glória de DEUS.
FIM!

Grande Vigília
Convidamos você e sua família para participarem de mais uma
grande vigília promovida por nossa igreja. Será uma noite
repleta de adoração, oração, testemunhos e palavra. Não
deixem de vir, pois a presença de todos é muito importante e
especial.

Culto de
Adolescentes
O Ministério Geração
Ativa convida todos para
participarem do culto de
adolescentes que ocorrerá
no próximo Sábado
(31/07) às 19:30h em nosso templo. O tema deste culto será
Eu tenho um chamado e contará com a participação musical
do Grupo Livre. Não deixe de vir e de trazer amigos convidados.
Contamos com a sua presença!

Culto de Adolescentes : 31.Jul : na Gênesis

das 18 às 23:45h

Tarde com o Senhor

Aulas de Violão
Aulas de violão para
iniciantes com o professor
Fábio Zani. Material didático
gratuito (valor do curso será
combinado entre o professor e
a turma). Não perca esta
oportunidade e faça já a sua
inscrição!

Consagração de
Santa Ceia

Aniversariantes
da Semana
25.Jul:
26.Jul:
27.Jul:
28.Jul:
29.Jul:
30.Jul:

Matheus Barros
Alex Azevedo
Thaysa Silva
Nadilson Júnior
Geovanny José
Thiago Barros

Culto de Cura e Libertação
todas as quartas-feiras
das 15 às 17hs na Gênesis

das 08 às 08:55h

Agradecimento
É

Reunião de Liderança
Convocamos todos os líderes e colíderes de ministérios para uma reunião
administrativa com a Gestão de
Ministérios de nossa Igreja. A mesma
acontecerá no dia 07/08/10 às 19h.
Neste dia será apresentada a forma de como ocorrerá a
assessoria, por parte da gestão, aos ministérios. Portanto, a
presença de todos é importante e indispensável.

com muita alegria que venho
agradecer a todos os irmãos que
estiveram orando por mim durante a
segunda semana de julho, enquanto
eu participava de uma viagem
missionária evangelizando crianças
do sertão alagoano na cidade de
Mata Grande. O Senhor cuidou de
mim, me deu força, coragem e amor
pra que eu pudesse testemunhar
dEle. E graças a Ele foi possível realizar atividades em 2 clubes
durante cinco dias, pela manhã e a tarde, alcançando 175
crianças com 97 decisões, e ainda realizar três aulas de
treinamento durante a noite com os professores de EBD da
cidade. Voltei dessa viagem realizada, pois em meu coração
ardia a certeza de que eu estava obedecendo a Visão Celestial.
E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus
verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste - João 17:3.

Izabelli Santana (Ministério Gênesis Kids)

