DIAS

SERVIÇO
Dirigente
Água

QUA
18/03

DOM (M)
22/03

DOM (N)
22/03

ROS. BOTELHO

-

-

JANE

-

NALDA

ELIANE

ELISROBERTA

IZABELLI

Recepção 1

HÉLIO

-

BONIFÁCIO/EDILENE/J.RENAN

Recepção 2

DANIELA

-

Mª PASTORA/ROS.BARBOSA

Mon./Port.

-

-

ARLEY

Kids

-

-

OSÉAS

-

-

MARINHO/L.ANTÔNIO/M.BENTO

Ofertório

Estac.

Maceió, 15 de março de 2015 - Nº364
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;

"São os olhos a
lâmpada do corpo.
Se os teus olhos
forem bons, todo o
teu corpo será
luminoso."
Mateus 6:22

2 Pelos membros e suas famílias;
3 Pela paz em Israel;
4 Por nossos Governantes;
5 Término da Construção;
6 Restauração das Famílias;

Meditação

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

-

-

-

-

-

-

-

-

Nós somos limitados
mas Deus não é. Ao
olharmos para os
problemas e
dificuldades vemos
nossa limitação, mas
se nossa visão for
baseada na fé,
poderemos enxergar
mais longe.
Estaremos
ampliando nossa
capacidade, e assim
vamos afastar toda
palavra negativa,
pois estaremos
seguro sendo que a
visão foi dada por
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

E

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

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

A
PAR

S
I
A
AS

Presb. Dilson Braga
82-9681.8535/8819.2887
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
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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
Informações na página 03
Filiada a

Filiada a convenção das Igrejas Batistas Independentes
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QUAL SUA PARTE NESTE PROJETO?
pastorharry@ibgenesis.com.br

“E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o
evangelho a toda criatura”.
(Marcos 16.15)
O ide e pregai é a ordem mais urgente e imperativa de Jesus
para nossa geração. Nós temos ferramentas muito eficazes de
alcance como a internet e suas redes sociais, a facilidade de
utilizarmos os meios de comunicação como o telefone, mas
temos feito muito pouco uso destas ferramentas como arma de
conquista. A alegria da conquista de vidas tem sido substituída
por uma religiosidade sem impacto, sem oração, sem
consistência de conhecimento e aprofundamento bíblico, sem
a busca pelos dons carismáticos do Espírito Santo que são
verdadeiras armas de guerra para desinstalação de princípios
enraizados do reino das trevas. Eles nos impulsionam ao “ide”.
Há pouco tempo havia uma classe de crentes que viviam
estudando a bíblia com o intuito evangelístico, decoravam
versículos que pudessem alcançar almas sedentas, mas hoje o
que temos visto? O que observamos são crentes procurando
versículos que respondam suas ansiedades, que sirvam de
promessas para suas expectativas pessoais de vida plena aqui
na terra.
A sensação que tenho é que a igreja brasileira vive uma
sonolência espiritual. Deitada na sua prosperidade e
crescimento explosivo tem negligenciado e esquecido que sua
única razão de existência aqui na terra é a instalação do Reino
de Deus nos corações de vidas famintas que saciam sua sede e
fome com entretenimentos que não saciam a alma e que não
preparam a nossa geração para a eminente volta de Jesus.
Questionado pelo secretário de missões acerca da razão de tão
pouco investimento em missões, o líder de uma grande
denominação nacional respondeu: “Missões são um saco
furado, a gente investe muito dinheiro e este valor nunca volta
aos caixas da igreja”. Que Deus tenha misericórdia de nós, que
o fogo da paixão por vidas não produza em nós uma visão
esquálida desta.
Alguns atrás o Haley, pastor presbiteriano do Recife recebeu
um grupo de pastores europeus que vieram apenas para
difundir um clamor e os trouxe a Maceió. Eles diziam: “Temos
templos, temos dinheiro, mas não temos evangelistas
inflamados do poder de Deus que se disponha a ir a anunciar o
evangelho”. Estes pastores lembravam que de lá vieram
muitos missionários no passado ao Brasil, que era hora do
retorno aos investimentos feitos por eles no passado em nossa
terra. Clamavam: “Enviem missionários para a Europa, nós
precisamos ressuscitar a igreja que um dia foi viva e
impactante, mas que hoje sofre da inanição e falta de interesse
no anúncio do evangelho”. O que fizemos de lá para cá? Muito
pouco, ou quase nada. Nossa convenção tem missionários na
Europa, recentemente plantamos um casal na Espanha, mas o
que é isto diante do desafio de um continente inteiro que se

tornou materialista e vive apenas em função das conquistas
terrenas e que aos poucos têm sido invadidos por outras
religiões?
O que você e eu podemos fazer? Aprendi no início da nossa fé
que três ações são possíveis neste caso: “Uns se preparam e
vão, outros não têm o chamado, porém contribuem
financeiramente para que outros possam ir e ainda há um
terceiro grupo de pessoas que sustentam os que foram e os que
contribuem com oração”. Qual a sua parte neste projeto? Em
uma destes três grupos você tem que se encaixar. O próprio
Jesus nos orientou dizendo: “Orai, pois, ao Senhor da seara, que
mande ceifeiros para a sua seara” (Mateus 9.38). A dimensão do
mundo é desafiadora, e população mundial só cresce e era do
próprio Jesus esta observação e preocupação: “E dizia-lhes:
Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos;
rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua
seara” (Lucas 10.2).
Tornou-se necessário enfatizar a natureza urgente da Grande
Comissão. Estamos no momento final da igreja na terra,
precisamos ver o Senhor levantar um grande número de
pessoas que se se disponham a cumprir a grande e desafiadora
tarefa do “ide”.
- FIM -

SESSÃO DE CINEMA
O ministério de casais Vida Melhor
convida a todos os casais casados,
noivos e namorados a participarem de
uma sessão de cinema que ocorrerá no
próximo dia 28 de março, às 19h30. O
ministério ficará responsável pela
pipoca enquanto os casais deverão
trazer pratinhos de doces e salgados
(mulheres), e refrigerantes (homens), para o lanche coletivo
após o filme. Aguardamos todos vocês. Até lá!
Informações com irmão Luiz Antônio (8879-7098 / 9960-4720).

AUDIÇÕES MINISTÉRIO FACES
O Ministério de teatro FACES da Igreja
Batista Gênesis realizará no dia 21 de
março de 2015, às 16 horas, no templo
da Igreja Batista Gênesis uma audição
para avaliar os candidatos a
participarem do grupo de teatro.
Aqueles que tiverem interesse deverão
se inscrever online. Os candidatos deverão apresentar um
monólogo a ser escolhido dentre as opções disponíveis no
formulário de inscrição.
Período de inscrição: 01 a 14 de Março de 2015.
Local de inscrição (online): http://www.ibgenesis.com.br/
Data da Audição: 21/03/2015 às 16h
Dúvidas falar com: Andressa Venir (82) 9620-0945

CHÁ DA UNIÃO FEMININA
Atenção mulheres da Batista Gênesis! No dia 11 de abril temos
um encontro marcado com você aqui na Gênesis para o Chá da
União Feminina. Veja as informações abaixo:
Tema: Desperta o dom que há em ti
Data: 11 de abril
Horário: 17:00 horas
Local: Igreja Batista Gênesis
Investimento: R$ 20,00
Preletora: Fátima Viana
Realização: União Feminina Batista Gênesis
Informações e convites com Izaura ou Nalda.

CONECTE-SE!
@ibgenesismaceio

/ibgenesis

/ibgenesis

@ibgenesis

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

A PÁSCOA JÁ CHEGOU NO KIDS
Os ensaios para PÁSCOA já
começaram no KIDS. Não
deixem suas crianças de fora.
Todas as quartas-feiras às 20
horas estaremos ensaiando
para a apresentação de
PÁSCOA. Informações:
Tia Vera - 8862-8592
Tia Dani - 8756-0242.

15.Mar : Alessandra Maria da Silva Coutinho

) 8853-8032

16.Mar : Regina Avner Oliveira

) 8841-1939

16.Mar : José Bonifácio de Oliveira Figueredo

) 9922-9408

18.Mar : Osmari Valverde Barbosa Amorim

) 8801-7655

18.Mar : Manoel Natalício da Silva Filho

) 9175-5970

20.Mar : Rosenir Xavier da Silva

) 8715-8530

