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Na Cruz Eu Descubro Meu Valor
Pr. Guilherme Guia

“Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem segam, nem ajuntam em 
celeiros; e vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do 
que elas?” (Mateus 6.26)

O homem foi idealizado para ser o que existia de mais especial na criação de 
Deus. No entanto, com o pecado, a imagem de Deus que estava no homem foi 
maculada ao ponto do homem não poder mais desfrutar de um contato íntimo 
com Deus. Nos tornamos escravos do pecado e de Satanás, destinados ao lago 
de fogo para sempre. E o diabo faz questão de nos convencer de que nós não 
valemos nada. Muitos acreditam nisso e perdem todo o sentido da vida.

Na passagem citada acima Jesus fala do meu valor. Ele afirma que eu valho 
mais do que todas as aves do céu. Mas o que há em mim para eu valer tanto? 
Se nesta passagem Jesus fala do meu valor, é na Cruz que Ele prova quão alto 
é o meu preço. Apesar dos meus anos de evangelho, ainda hoje fico chocado 
com o preço que Jesus estava disposto a pagar por mim. De fato o salmista já 
dizia no Salmo 49.8: “o resgate de uma vida não tem preço. Não há 
pagamento que o livre”.

Na Cruz eu descubro que, apesar dos meus pecados e das minhas fraquezas, 
eu continuo a ter um alto valor para Jesus. Muitas vezes lembramos e falamos 
do amor do Pai que deu o seu filho por nós, mas não podemos esquecer que 
Jesus ofereceu um sacrifício voluntário, como Ele mesmo disse a Pedro no 
Evangelho segundo Mateus 26.53. Jesus também nos ama de tal maneira que 
desejou pagar com sua própria vida o resgate de nossa alma.

E aqui eu fico estarrecido ao descobrir que, na opinião de Jesus, a minha vida 
vale a dEle mesmo. Meu Deus! Como o meu valor é alto! Eu até entenderia se 
esse fosse o meu valor caso eu não tivesse pecado, mas pecador como sou e 
ainda valer tanto! A uma conclusão eu chego: apesar do pecado ter 
desfigurado a imagem de Deus em mim, ele não foi capaz de me depreciar 
diante do meu Salvador.

Posso ser abandonado por todos, mas isso não vai tirar a Paz que vem de saber 
o quanto eu valho para o meu Jesus. Para Ele eu sou uma jóia muito preciosa 
(Malaquias 3.17). Na Cruz eu descobri o meu valor. Você já descobriu o seu?
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Culto de Santificação

"Eu sou o Senhor, vosso Deus; portanto, vós vos consagrareis e 
sereis santos, porque eu sou santo. . . Eu sou o Senhor, que vos 
faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus; 
portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo." 

Levítico 11:44-45

Convidamos os amados irmãos a participarem de nossos cultos de 

santificação. Os mesmos estão sendo tremendamente abençoados pelo 
Senhor. Neste mês de julho estamos tendo uma série de ministrações sobre 
“A oração do Pai Nosso”. Você não pode perder, pois, esse assunto é 
muito importante para toda a congregação. Aguardamos você e sua família!

Pastores e
Presbíteros

Pr. Harry Tenório
82-9444.7751 
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. Sérgio Corrêa
82-8869.2350
pastorsergio@

ibgenesis.com.br
 

Presb. Luiz Carlos
82-9331.7052

lulaelu@gmail.com
 

Presb. Paulo 
Roberto

82-3033.2843

Nossos 
Ministérios

1.Min.Ação Social 
2.Min.Adolescentes 
3.Min.Casais 
4.Min.Coral 
5.Min.Crianças 
6.Min.Dança 
7.Min.Diáconos 
8.Min.Escola Bíblica 
9.Min.Esportes 
10.Min.Evangelismo  
11.Min.Gestão 
12.Min.Intercessão 
13.Min.Jovem 
14.Min.Louvor 
15.Min.Pastoral 
16.Min.Teatro 

Culto de Santificação
todas às quintas às 19:30 hs
na Igreja Batista Gênesis

Ministério de 
Evangelismo/Missões

Missões está no coração de Deus. 

E desejamos fazer exatamente o 
que Jesus nos ensinou: “Ide por 
todo mundo e pregai o evangelho 
a toda criatura”.

.........................................................................................

Ministério de 
Jovens/Adolescentes

O Geração Atitude e o Geração 

Ativa tem se dedicado a realizar 
atividades como cultos, passeios, 
retiros e palestras para nossos 
jovens e adolescentes. Tendo 
sempre como objetivo principal 
gerar comunhão e aprofundar os 
mesmos na Palavra de Deus. 
Pedimos aos pais que fiquem 
atentos às nossas atividades e 
e s t imu l em seus  f i l h o s  a  
participarem. Invistam na vida 
espiritual deles. Para maiores 
informações sobre a agenda 
desses ministérios procurem por 
Leonardo, Juliana, Marcus ou 
Lisiane. Se preferir mandem e-
mails para:
jovens@ibgenesis.com.br ou 
secretaria@ibgenesis.com.br 

Grupos Pequenos
Esse ministério leva a igreja para 

a casa dos membros. Através de 
reuniões semanais ou quinzenais, 
um grupo de pessoas se reúne na 
residência de um irmão para 
estudar a Palavra do Senhor, 
compartilhar suas experiências e
desenvolver comunhão. Através 
dessas reuniões muitas vidas são
restauradas e outras encontrão o 
verdadeiro e único caminho, que é 
Jesus. Você não participa de um 
Grupo Pequeno? Aguarde  
novidades... 
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Até 
    que odos t ouçam!



Conta Corrente
Imagine que você tenha uma conta corrente com um saldo de R$ 

86.400,00. Só que não é permitido transferir o saldo para o dia seguinte. 
Todas as noites o saldo é zerado. O que você faz? Você iria gastar cada 
centavo é claro! Todos nós somos clientes deste banco que estamos 
falando. Chama-se "TEMPO". Todas as manhãs são creditados para cada 
um 86.400 segundos. Todas as noites o saldo é debitado como perda. Todas 
as manhãs a sua conta é reinicializada, e todas as noites as sobras do dia se 
evaporam. Não há volta. Você precisa gastar vivendo no presente o seu 
depósito diário. Invista então no que for melhor! O relógio está correndo. 
Para perceber o valor de "um ano", pergunte ao estudante que repetiu. 
Para perceber o valor de "um mês", pergunte para uma mãe que teve seu 
bebê prematuramente. Para perceber o valor de "uma semana", pergunte 
a um editor de jornal semanal. Para perceber o valor de "uma hora", 
pergunte as pessoas que estão esperando para se encontrar. Para perceber 
o valor de "um minuto", pergunte a quem perdeu o trem. Para perceber o 
valor de "um segundo", pergunte a uma pessoa que conseguiu evitar um 
acidente. Valorize cada momento que você tem! Lembre-se, o tempo não 
espera por ninguém! Ontem é história. O amanhã é um mistério. Hoje é 
uma dádiva. Por isso é chamado de PRESENTE.

Aniversariantes da 
Semana

19.Jul: Roseane de Assis
23.Jul: Rosemary Manso

Tarde com o Senhor

Grande Vigília
Atos 16:25 – “Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam 

louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam”.

Realizaremos mais uma grande vigília no dia 07/08/09 e você é nosso 

convidado especial. Teremos a seguinte programação:

Agende Gabinete 

82.3032-3019

82.9147-7635

EBD

É a Escola Bíblica 
Dominical, onde 

você aprende mais 
da palavra de Deus.

Seja qual for a sua 
idade, participe!

Domingo : 9h

 Deseja 
compartilhar um 
testemunho no 
informativo?

Escreva seu 
testemunho, 

entregue a um 
diácono ou envie 

para:

faleconosco@ 
ibgenesis.com.br

 Para 
Contribuições e 

Ofertas

Banco do Brasil

Agência: 3393-6

C/C: 26595-0

Banco Itaú

Agência: 1465-6

C/C: 21041-5

Igreja Batista 
Gênesis

 Agende uma 
Visita no seu Lar 

Você que está 
passando por 

problemas ou quer 
uma visita em seu 

lar, entre em 
contato com nossa 
secretaria (3342-
2881)  e agende 

uma visita do 
Núcleo de Visitação.
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Culto de Cura e Libertação

todas as quartas-feiras

das 15 às 17hs na Gênesis

Tema da Vigília: 
“Não importa as circunstância, 

queremos SUA presença”

Horário da Reunião: 
das 18:00 às 20:00 horas 

(Culto de Oração);
das 20:00 às 23:45 horas (Vigília)

.........................................................................................

.........................................................................................



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

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

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

Quinta
18:30 - Intercessão, oração, agradecimentos
19:30 - Culto da Santificação

Sexta
19:00 - Futebol Feminino

Sábado
14:00 - Futebol Masculino
15:00 - Ensaio Ministério de Teatro
15:00 - Ensaio Ministério de Dança
15:00 - Ensaio do Min. de Louvor
19:00 - Ensaio do Min. de Coral

.....................................................................

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.Ministério Gênesis Kids;

7.Treinamento Evangelístico;

8.Implantação de Grupos Pequenos;

9.Ministério de Teatro

10.Ministério de Jovens e Adolescentes.

Agenda Gênesis

07/Ago : Grande Vigília

08/Ago : Atividade Evangelística

09/Ago : Consagração de Santa Ceia

09/Ago : Santa Ceia do Senhor

16/Ago : Culto de Missões

05/Set : Casamento

12/Set : Atividade Evangelística

......................................................................................................................

..................................................

Escala semanal Ministério Diaconal

“Servindo com excelência a Noiva de Cristo”

QUI DOM (M) DOM (N)

23/7/09 26/7/09 26/7/09

Dirigente ROSÂNGELA BARBOSA - BRÁZ

Água IZAURA - MIRLANE

Ofertório MARCELO DÍLSON MÁRCIO

Recepção-1 ANTÔNIO / ELENI - ANTÔNIO / ELENI

Kids - - MARCELO

Estacionamento - - ARLEY / JAMESON

Visitantes - - MARCUS / LISIANE

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Equipe: Diac. ROSÁRIA (Contato: 9949-0299)


