2010 – Estruturação de GRUPOS PEQUENOS

Escala semanal Ministério Diaconal

Grande Vigília
Você é nosso convidado especial para participar de mais
uma grande vigília promovida por nossa igreja. A mesma
acontecerá no próximo dia 22/01/10, das 18 às 23:45h
em nosso templo. Teremos oração, louvor, adoração,
testemunhos, agradecimentos e palavra. Aguardamos
você!

Vigília
22 de Jan

Horário

Local:
na

Das 18
às 23:45h

DIA S
S E RVIÇO

QU I
14/1/10

DOM (M)
17/1/10

DOM (N)
17/1/10

Dir ig e n te

IZ A B ELLI

-

MA R C ELO

Min is tr o Lo u v o r

EV ER TO N

-

IZ A UR A

Á gua

ED ILENE

-

A NG ÉLIC A

B O NIFÁ C IO

BRÁZ

ELIA NE

Re c e p ç ã o - 1

A NTÔ NIO / ELENI

-

MÁ R C IO / V A L

Re c e p ç ã o - 2

-

-

MA R C US / LIS IA NE

Kid s

-

-

A ND R É

E s ta c io n a m e n to

-

-

IS A A C / ULIS S ES

Vis ita n te s

-

-

JO R G E / ELZ A

Ofe r tó r io

Co o r d e n a d o r d a E q u ip e : LU CIE NE (Co n ta to : 9 9 0 2 - 9 9 2 4 )

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

Ingressos com Leonardo ou Juliana

Propósitos de Jejum e Oração
1.Pastores e Líderes;
2.Por nossos membros e suas famílias;
3.Pela paz em Israel;
4.Por nossos Governantes;
5.Término da Construção;
6.Family Games;
7.III ECC (Encontro de Casais com Cristo);
8.Implantação de Grupos Pequenos;
9.Acampamento da Família 2010;
10.Ministério de Jovens e Adolescentes.

Versículo
Bíblico da
Semana
"Peçam, e lhes
será dado;
busquem, e
encontrarão;
batam, e a porta
lhes será aberta.
Pois todo o que
pede, recebe; o
que busca,
encontra; e
àquele que bate,
a porta será
aberta."
Mateus 7:7-8

Meditação
Agenda Gênesis
16/Jan : Casamento
17/Jan : Café da Comunhão
20/Jan : Culto de Formatura
22/Jan : Grande Vigília
30/Jan : Family Games
06/Fev : Louvorzão
13 a 16/Fev : Acampamento da Família
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Igreja BATISTA Independente GÊNESIS

“Servindo com excelência a Noiva de Cristo”

Através da
oração pedimos e
com fé
recebemos. A
resposta vem de
Deus. Se estiver
difícil, derramese no altar do
Senhor. Deus
cumpre Suas
promessas e tem
prazer em nos
abençoar.

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

Maceió, 10 de janeiro de 2010 - Nº128

2010 In Foco
informativo semanal

JUNTOS,
O

construiremos

SoNho.

Ano III

www.ibgenesis.com.br
Contate a IBIG: (82) 3342.2881

Café da
Comunhão

Pastores e Presbíteros

Atividades Semanais
Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica
16:30 - Intercessão
17:15 - Adoração Alternativa
18:00 - Culto da Família

Pr. Harry Tenório
82-9444.7751
pastorharry@ibgenesis.com.br
laca@uol.com.br

Terça
18:00 - Intercessão
19:00 - Futebol Masculino
19:30 - Ensaio Min.de Adolescentes

Pr. Agripino Marinho
82-3352.2219
Pr. Guilherme Cerqueira
82-9973.1510
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Quarta
15:00 - Tarde com o Senhor (culto)
19:00 - Voleyball

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

Sexta
19:00 - Futebol Feminino

Presb. Paulo Roberto
82-3033.2843

Sábado
14:00 - Futebol Masculino
14:00 - Ensaio do Min. de Teatro
15:00 - Ensaio do Min. de Dança
15:00 - Ensaio do Min. de Louvor
18:30 - Ensaio do Min. de Coral

Agende Gabinete
(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
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às

8h

na

Gênesis

Pr. Plínio Silva
82-9984.6579
pastorplinio@ibgenesis.com.br

Quinta
18:30 - Intercessão
20:00 - Culto da Santificação

17/Jan

Filiada a

Compre imediatamente o seu ingresso e não
fique de fora. Custa apenas R$ 5,00 por
pessoa. Os Recursos serão destinados ao
acampamento da família 2010.

Grande Vigília
Dia 22 de Janeiro
Informações na pág. 5
CONFIRA NOSSA PROGRAMAÇÃO SEMANAL

www.ibgenesis.com.br

Não é legal ser legalista

Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu.

Pr. Harry Tenório

(Lucas 2.15) - “E aconteceu que, ausentando-se deles os
anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos,
pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor
nos fez saber”.
Por ordem das celebrações do natal sempre os crentes
legalistas se manifestam. Gente adoecida de coração,
influenciada por uma cultura extremista, que acha que há
prejuízo para a igreja cristã nas celebrações do natal.
A questão é apenas de limites. É lógico que não celebramos
natal com Papai Noel, mas com papai do céu. É lógico que não
instruímos nossos pais a incentivarem suas crianças a
solicitarem presentes a Papai Noel, pois isto é uma mentira
alimentada por um mundo consumista. Mas não há como negar
os benefícios do Natal.
O clima de celebração pelo nascimento do Messias é
comemorado nos quatro cantos da terra. Que mal há nisto? Se
você acha que celebrações não é coisa de crente, então vá
reclamar de Deus, pois os anjos celebraram e convidaram os
pastores para celebrarem também. Até as estrelas celebraram:
(Mateus 2.10) – “E, vendo eles à estrela, regozijaram-se
muito com grande alegria”.
Há alguém que diz: a troca de presentes é o auge do
paganismo. Então veja para reclamar de Deus: (Mateus 2.11) –
“E, entrando na casa, acharam o menino com Maria sua
mãe e, prostrando-se, o adoraram; e abrindo os seus
tesouros, ofertaram-lhe dádivas: ouro, incenso e mirra”.
Gente assim parece que não foi criança, que nunca celebrou a
alegria do natal, que nunca viu seus familiares trocar presentes
em celebração a chegada do “Menino Deus”. Gente assim
sequer gosta de ganhar presentes, eu amo.
O natal passou e hoje nós temos uma liturgia de culto diferente.
Como Jesus instruiu, nos ajuntamos para novamente como ele
fez com os discípulos, celebrar sua morte em sacrifício pela
humanidade e sua gloriosa ressurreição. Peço perdão ao meu
irmão legalista que não gosta de celebração, mas elas são a
essência da vida. Não há mal algum em nos juntarmos para
celebrarmos os grandes trunfos e as grandes conquistas do
cristianismo.
Não é legal ser legalista. Jesus gostava de festa. Ele aos doze
anos impressionou os doutores do Pentateuco, revelando
sabedoria e conhecimento divinos no meio de uma festa. Seu
primeiro milagre foi em uma festa, Ele estava em uma
celebração de casamento. Fez da sua morte uma festa. Mandou
que preparassem um local para uma Ceia. Sem parcimônia
comeu e celebrou em uma hora que todos choram.
Escandalizou os legalistas quando afirmou que deveriam beber
do seu sangue e comer da sua carne, simbolizados por vinho e
pão.
Quem é livre celebra. Tem gente tão legalista que nos dias de
Ceia ficam procurando aqueles que querem participar da ceia e
não tem aparência de libertos. Viva a vida meu irmão, beba do
sangue e coma do corpo de Jesus. Há gozo e alegria nisto.
FIM!
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Family Games e Festival de Sorvete

Dia 30.Jan
Valor:

R$ 5,00

ília!

a fam

su
da a

(por pessoa)

ra to

pa

Informações e inscrições:
Eduardo (Min de Esportes)

Você e sua família não pode ficar de fora!
Coral
Gênesis

Acampamento da
Família 2010

Você

que deseja
entoar louvores ao
Senhor, venha fazer
parte do Coral IBI Gênesis.
Será um prazer recebê-lo.
Interessados procurar por
Lisiane (líder do Ministério).

De 13 à 16 de fevereiro.
Chácara Stª Terezinha

Inscrições:
Márcio - 9978.0235

15.Cantor: Marcos Witt sem
dúvida, Sérgio Saas, Mauro
1.Nome: Aldem Filho. Henrique (G3).
16.Cantora: Nívea Soares
2.Idade: 30.
17.Maior amigo (a): Jesus,
3.Profissão: Advogado.
Nivia.
4.Filme: A Rocha.
18.Ministério: Adoração.
5.Livro: Adoremos (Marcos
19.Igreja: Sonho.
Witt).
20.Pensamento: Deus não
6.Cor: Verde.
chama capacitados, Deus
7.Passa-tempo: Computador. capacita os chamados.
8.Hobby: Tocar contra baixo. 21.Amor: Vide item 17.
9.Esporte: Futebol.
22.Vida: Oportunidades.
10.Prato: Filé a parmegiana. 23.Bíblia: Manual de vida.
11.Mico: Sei lá, são tantos.
24.Versículo: Por que Deus
12.Inesquecível: Família
amou o mundo de tal maneira
13.Sonho: Tornar a Gênesis
que deu o seu filho unigênito
uma igreja de verdadeiros
para que todo aquele que
adoradores.
nele crê não pereça, mas
14.Louvor: Essa é difícil.
tenha vida eterna.
Atualmente curto muito "Eu
25.Deus: Pai amoroso.
sou - Oficina G3".

Ping Pong

Culto de
Santificação

Aniversariantes
da Semana

Lembramos a todos que
nosso culto de santificação
está com novo horário. O
mesmo tem início às 20h e
término às 21:30h.
Agradecemos a compreensão
de todos e pedimos que
divulguem o novo horário do
culto da quinta-feira.

12.Jan: Juliana França
15.Jan: Luiz Henrique
16.Jan: Síntia Gabriella

marcio_servo@hotmail.com

Café da Comunhão
Ministério de Intercessão
O Ministério de Intercessão tem por
objetivo dar cobertura espiritual a todos os
ministérios da Igreja, lideranças, às
famílias, clamando para que o Senhor possa
trazer à existência, por meio da oração
intercessória os projetos que Deus deseja realizar por meio do
Corpo de Cristo. Se você tem vontade de participar deste
ministério tão importante para nossa igreja, fale com a irmã
Maria José (líder do mesmo). Esperamos você!
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17/Jan-8h
R$ 5,00
(por pessoa)

Recursos destinados ao
acampamento da família 2010
4

