A importância da
Escola Bíblica
Dominical
O crescimento na vida cristã não é
algo automático. É necessário
empenho no estudo da Bíblia. Na Escola Bíblica Dominical os
membros terão a oportunidade de estudar profundamente
as Escrituras Sagradas. O estudo da Bíblia é necessário por
vários motivos. Estudar a Bíblia nos prepara para toda boa
obra (2Tm 3.16,17), nos torna pessoas mais fortes e bemaventuradas (Sl 1.1-3), nos dá certeza da salvação (1Jo
5.13), nos dá confiança e poder na oração (Jo 15.7), nos
purifica e nos adverte contra o pecado (Jo 15.3 e Jo 17.17,
estudando a Bíblia não caímos em armadilhas (Mt 22.29),
nos dá alegria (Jo 15.11), nos orienta nas decisões
importantes da vida (Sl 119.105), estudar a Bíblia é um
dever (Cl 3.16). Estude a Bíblia a fundo conosco na Escola
Bíblica Dominical e desfrute das maravilhosas promessas do
Senhor.

Propósitos de Jejum e Oração
1.Pastores e Líderes;

Versículo
Bíblico da
Semana

9.Gestão de Ministérios;

"As misericórdias
do SENHOR são a
causa de não
sermos
consumidos,
porque as suas
misericórdias não
têm fim; Novas
são a cada
manhã; grande é
a tua fidelidade."
Lamentações
3:22-23

10.Ministério Infantil Gênesis Kids.

Meditação

2.Por nossos membros e suas famílias;
3.Pela paz em Israel;
4.Por nossos Governantes;
5.Término da Construção;
6.Ministério de Coral;
7.3º Encontro de Jovens;
8.Implantação de Grupos Pequenos;

Agenda Gênesis
10/Jul : Reunião Líderes de Ministério
11/Jul : Consagração de Santa Ceia
11/Jul : Santa Ceia do Senhor
16 à 18/Jul : 3º Encontro de Jovens
24/Jul : Jogo entre solteiros e casados
25/Jul : Culto de Missões
30/Jul : Grande Vigília

Não importa o
que você fez no
passado, Deus te
ama mesmo
assim. Jesus
morreu no teu
lugar, para
perdoar o teu
pecado e Ele te
convida para
deixar a culpa de
lado. Deus é fiel e
nos dá a chance
para recomeçar,
pois a cada
manhã tudo se
renova.

Escala semanal Ministério Diaconal
“Servindo com excelência a Noiva de Cristo”
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Dirigente

QUI
8/7/10

DOM (M)
11/7/10

DOM (N)
11/7/10

GILVAN

-

PR. JESSÉ
ANGÉLIC A

Água

NALVA

-

LUC IENE

IZABELLI

JORGE

Recepção-1

LÉO / C IDA

-

ULISSES / ELIANE

Recepção-2

-

-

MARC US / LISIANE

Kids

-

-

LÉO (JÚ)

Estacionamento

-

-

GILVAN / BRÁZ

Visitantes

-

-

NIREIDE / OSMARI

Ofertório

Maceió, 04 de julho de 2010 - Nº150
informativo semanal

Ano III

Coordenador da semana: ARLEY (8839-6141)

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

Atividades Semanais
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

Pastores e Presbíteros
Pr. Harry Tenório
82-9938.0012
pastorharry@ibgenesis.com.br
Pr. Agripino Marinho
82-3352.2219
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
Presb. Luiz Carlos
82-9331.7052
lulaelu@gmail.com

Presb. Paulo Roberto
82-3033.2843

Reunião
de Líderes

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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próximo domingo

O Senhor sabe tudo
Pr. Harry Tenório

Sei muito bem o que faço e quem escolhe o destino da minha vida
sou eu, não preciso da sua interferência, sei que sou o melhor, eu
me garanto, tudo que quero consigo sem ajuda de ninguém,
quaisquer destas expressões caberiam bem na boca do senhor sabe
tudo.
Quem não redimensiona limites, quem não aprende a dividir
responsabilidades, quem não aprende a ouvir, quem não reconhece
que sozinhos não somos ninguém, quem não se torna humilde
termina enfrentando serias dificuldades na vida.
A Bíblia está repleta de “senhores sabe tudo”, gente que não queria
viver na dependência de Deus, que não seguiam a direção correta,
que pensavam está com a razão, que achavam não necessitar de
conselhos, que não se auto-avaliavam e nem suportavam ser
avaliados por outros. Todos os que agiram assim se deram muito
mal.
Jonas merece está encabeçando esta galeria. Quando recebeu a
palavra profética para pregar o evangelho na cidade de Nínive,
achou-se no direito de fazer o que bem entendia. Fugiu da presença
do Senhor (não quis mais saber de Deus), tomou um barco para
outra cidade e a caminho dela enfrentou a maior tempestade e os
maiores perigos da vida. Por pouco não morreu. Quando já estava
desfalecendo prometeu fazer a vontade de Deus e recebeu uma
segunda chance. O Pedrão era outro que fez muito por merecer está
aqui. Auto-suficiente, senhor da razão, foi avisado por Jesus da
intenção de ataque de Satanás. Desdenhou do anúncio profético,
não se preparou para o confronto, confiou na sua própria força,
caiu, sofreu, se deu mal. Só não foi tragado pelo inimigo porque
Jesus resolveu tratá-lo na queda, reconstruir os pedaços que sobrou
da tríplice traição, fazer dele um novo homem, perdoar seus
pecados e mudar seu coração.
Jesus era diferente, agia na mais absoluta dependência do Pai,
conhecia seus limites humanos e não ultrapassava zonas de risco
sem horas de preparo de oração e jejum. A igreja que foi formando
era deslumbrante, não havia nela o lugar santíssimo, não havia o
altar, não havia dependência do sacerdote ou lugar de honra para os
nobres. Ele ensinou aos seus discípulos que todos poderiam se
achegar a Deus, que santo era todo aquele que lutasse
incansavelmente contra o pecado, que o templo de Deus era o
coração do homem, que todo arrependido que confessasse seus
pecados e desejasse abandoná-los receberia o perdão. Sua igreja
era relacional, sua missão sempre foi desenvolvida com o povo e
para o povo, capacitou líderes e deu-lhes poder, mostrou-lhes que
eram capazes de fazer os mesmos sinais que fazia e até maiores (Jo
14.12). Ouviu e se fez ouvido, se preocupou com a imagem que os
outros tinham de si (Mc 8.27), foi o melhor de todos os homens e o
mais perfeito de todos os líderes que este mundo já conheceu. Era o
próprio filho de Deus, poderia ser de fato e de direito “o Senhor sabe
tudo”, mas não se considerou assim. O Pai é quem sabe de todas as
coisas, ensinava, para si nunca atraiu os holofotes da fama ou do
poder.
É melhor aprendermos com Jesus, vencermos todo espírito de
independência de Deus, pararmos de fugir Dele, nos rendermos ao
seu amor, priorizar a busca do seu reino e da sua justiça, quando
então todas as coisas que são necessárias serão milagrosamente

acrescentadas.
FIM!

Ministério Geração
Atitude

Você tem poucos dias para realizar a sua inscrição para o 3º
Encontro de Jovens de nossa igreja. Se pretendes participar
deste grande encontro, procure imediatamente a liderança dos
jovens para realizar a sua inscrição. O evento acontecerá nos
dias 16, 17 e 18 de julho na Chácara Village Paradise em
Paripueira e terá o custo de R$ 70,00 (setenta reais) por
pessoa. O tema deste encontro é Atitude 434 - sexo puro,
designado por Deus. Maiores informações com a liderança do
Geração Atitude. Não fique de fora, pois você vai se
surpreender e ser impactado com o que Deus vai ministrar ao
seu coração através desse tema.

Solteiros x Casados

Consagração de
Santa Ceia

Informações com
Eduardo.

dia 11/07/10
dás 08 às 08:55

Aguardem!

na Gênesis

Reunião de Líderes de
Ministério
A gestão de ministérios convoca todos
os pastores, presbíteros e líderes de
ministérios para participarem de uma
reunião, com o Pr. Harry, que
acontecerá no próximo Sábado às
19:30h em nossa igreja. A presença de
todos os líderes é indispensável e importantíssima. Desde já
agradecemos a sua participação.

A liderança do Ministério Geração
Atitude informa que o culto de jovens,
que estava marcado para o próximo
Sábado (10/07/10), foi cancelado em virtude da reunião de
liderança que acontecerá no mesmo dia. Agrademos a
compreensão de todos.

Ministério
de Dança
O Ministério de
dança de nossa
igreja está
realizando ensaios com
crianças de 4 a 12 anos. Os
pais das crianças interessadas
em participar, devem procurar
por Nívia (8801-8257) e/ou
Alessandra (9153-8481). Os
ensaios acontecem todos os
sábados a partir dás 14h na
sala do Ministério de Dança.

Aniversariantes
da Semana
05.Jul:
06.Jul:
08.Jul:
09.Jul:
09.Jul:
10.Jul:

Rita de Cássia
Railza Guedes
Elaine Patrícia
Marcos Antônio
Nívia Helena
Polyanna Silva

Santa Ceia do Senhor
"Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do
cálice estareis anunciando a morte do Senhor, até que ele
venha” - 1 Co 11.26.

A Ceia do Senhor é uma celebração de adoração a Deus e amor
uns para com os outros. A ordenança da Santa Ceia do Senhor é
levada a efeito para mostrar Cristo aos homens, para conserválo na lembrança dos cristãos, e, sobretudo, para relembrar de
Sua morte. É importante conservar o seu sacrifício expiatório
perante os olhos daqueles que estão na comunhão da igreja, a
fim de que os mesmos possam permanecer "firmes, constantes
e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso
trabalho não será vão, no Senhor” (I Co 15.58). Você e sua
família são convidados especiais para o culto de Santa Ceia em
nossa igreja. Contamos com sua presença!

Santa Ceia do Senhor

