
Graça e desgraça
Pr. Harry Tenório

(Efésios 4.7) -  “Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de 
Cristo”.

É comum utilizarmos o antônimo da palavra graça para definirmos situações difíceis pelas 
quais passam quem não vive um bom momento. Por exemplo, poderíamos definir que o 
comunismo caiu em desgraça, ou que o CRB ao montar um time sem atetlas de qualidade 
apresenta um futebol desgraçado.  A ausência de graça também pode ser definida por 
alguém que não manifesta gratidão pelos favores recebidos, e existe um termo não 
traduzido que se tornou coloquial na nossa língua, e ele  define quem age assim: “persona 
non grata”. Ela é alguém que não entendendeu a graça, e por isto retribuiu de forma 
indevida e inadequada o bem recebido.

Poderíamos definir alguém que está levando vantagem dentro do emprego diante dos 
colegas, como “alguém que caiu nas graças da diretoria”,  ou ainda dizer de alguém que nos 
alegra com sua presença: “ Ele é muito engraçado”.  Quando alguém recebe um prêmio, 
podemos dizer que “ela foi agraciada”. É difícil declararmos isto, mas podemos reconhecer 
que alguns lares, igrejas e pessoas exalam uma graça maior que as outras. Desta forma 
vamos construindo uma imagem sólida para um valor inicialmente abstrato. É fato, a graça 
existe, a tem quem caiu “nas graças de Deus” e quem não tem a graça tornou-se um 
“desgraçado”.

A questão então passa agora a ser o que eu posso quando estou cheio de graça, quais os 
meus privilégios ao alcançá-la e quais os meios de adiquirí-la. Para isto vamos utilizar ia 
referência  de um personagem bílbico chamado Noé. Vejam o que a bíblia diz dele: (Gênesis 
6.8) -  “Noé, porém, achou graça aos olhos do SENHOR”. Quais as motivações de Deus para 
se “engraçar” de Noé? Quais os benefícios desta graça recebida? Na geração de Noé os 
homens se tornaram tão arredios, desobedientes e pecaminosos que Deus resolveu que 
seria melhor recomeçar o mundo. Os valores de temor, obediência e dedicação a Deus 
fizeram dele alguém especial. Foi a graça que o tornou confidente de Deus. O maior segredo 
que existia em relação aos homens foi compartilhado com ele. Deus confiou um projeto de 
uma arca, que sendo executada seria o trampolim da salvação da sua vida, da vida da sua 
família e de muitos animais. A graça o fez ímpar na geração diluviana, promoveu sua 
salvação, o que é um tema bastante abrangente para abordarmos aqui, mas podemos 
apenas definir que a graça e a salvação andam juntas. 

Quando chegou o tempo da chegada do filho de Deus na terra, o anjo anunciou a Maria: 
“Mulher, agraciada és entre todas as mulheres”. A graça de ser escolhida como mãe de Jesus 
fez de Maria um instrumento de bençãos para toda humanidade, além de que imortalizou a 
imagem de Maria no coração de todas as gerações.  O que fez dela a escolhida para receber 
tamanha graça? Duas coisas se destacam aqui, a primeira é que ela era sem dúvidas uma 
moça de vida profundamente comprometida com Deus, a segunda é que Deus observa 
individualmente a vida de cada um, distribuindo a quantidade de graça tão mais intensa e 
ricamente quanto mais entendermos o mistério que é está comprometido e empenhado 
com Cristo e com o seu projeto de conquista de vidas para o reino do seu Pai. Portanto ser 
cheio de graça ou um desgraçado é só uma opção de vida, você será o que resolver ser.
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Os pais precisam de um plano 
familiar

É raro conseguir sucesso na vida sem um plano; o plano 

familiar deve basear-se em sugestões compartilhadas, 
conferindo experiências de quem está vivendo os 
problemas da juventude e crianças de nossos dias. Os 
filhos precisam sentir que são amados de verdade e que os pais estão 
interessados no êxito deles. Se os pais amam de fato seus filhos, o plano 
será feito e concretizado. E pais e filhos serão felizes e vitoriosos. Não 
haverá filhos pródigos, mas sim, famílias abençoadas em que todos os seus 
integrantes desfrutarão das riquezas do Pai celeste, e no plano natural, 
serão expressão da graça, do amor e do poder de Deus. Este é o propósito 
de Deus para a família - Ser uma bênção para todas as famílias da terra.

Um novo coração no Natal
Os ensaios para a cantata irão começar no próximo 

Sábado às 18:30hs em nossa igreja. Todas às crianças, 
adolescentes, jovens e adultos estão convidados para 
participar desta grande celebração ao nosso Rei Jesus. 
Interessados devem procurar por Lisiane, Leonardo, 
Isaac ou Marcus. Contamos com vocês para juntos 
estarmos adorando e glorificando ao Senhor. Não fiquem 
de fora!

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
 

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 

.........................................................................................
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Cantata de Natal : Participe e emocione-se!

Palestra:
O serviço na casa 

do Senhor
Convidamos todos os diáconos e 

obreiros para estarem presentes 
no dia 31/08/09 às 19:30hs em 
nossa igreja. Neste dia será 
ministrada, pelo Pr. Harry Tenório, 
uma palestra sobre o serviço na 
casa do Senhor. A mesma será de 
suma importância, pois o serviço 
faz parte da vida de todos os filhos 
de DEUS. A presença de todos é 
indispensável

8º Aniversário IBI 
Gênesis

Traga sua família e amigos para 

celebrarem conosco mais ano de 
vitória na presença do Senhor. 
Serão dois dias de muita, 
adoração, celebração, gratidão e 
comunhão. Não deixe de vir para o 
8º aniversário da Igreja Batista 
Gênesis, nos dias 12 e 13 de 
setembro. O preletor neste evento 
será o Pr. Emerson Pinheiro e 
teremos ainda a participação 
musical de Mário Brother.

Ministério Diaconal
Servindo com excelência

a noiva de Cristo
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O líder cristão
O líder tem a capacidade de gerar novos líderes. As 

pessoas que lhe estão próximas procuram imitá-las, 
seguir seus exemplos. O Senhor Jesus Cristo tinha essa 
capacidade em tão elevado grau que Paulo disse: "sede 
meus imitadores, como eu sou de Cristo." O verdadeiro 
líder não é mesquinho, não esconde ensinamentos. Ele 
procura sempre o crescimento do grupo. Pedro e Paulo 
são exemplos de líderes gerados pelo Cristo. Em suma, o 
verdadeiro líder atrai, retêm e inspira seguidores, portanto uma visão de 
liderança focada nos ensinamentos das sagradas escrituras muito 
contribuirá para o crescimento da Igreja de Cristo, pois somos o sal da terra.

Ministério de Esportes
Visite o blog do Ministério de Esportes de nossa igreja e 

fique por dentro de tudo que está acontecendo. Lá você 
vai encontrar fotos de nossas atividades, além de poder 
colocar comentários e sugestões. Nosso blog é: 
www.ministerioesportivoibg.blogspot.com, para maiores 
informações falar com Eduardo e/ou Wildson (Bermuda). 
Aproveitamos para convidar à todos para participarem de 
nossas atividades esportivas, que ocorrem durante a 

semana, em nossa quadra de esportes.

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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Aniversariantes da Semana

24.Ago: Getúlio Vieira

26.Ago: Raimundo José
25.Ago: Maria Aparecida

26.Ago: Rosângela Ferraz
27.Ago: Maria de Fátima
28.Ago: Adriely Tenório

Coral Gênesis
Venha participar de nosso coral. 

Os ensaios acontecem todos os 
sábados. Informações com 
Lisiane. 

Jejum e Oração
Convocamos toda a liderança (e 

os membros que desejarem) para 
participar de um momento de 
jejum e oração com o Pr. Harry 
tenório no próximo Domingo 
(30/08) das 08 às 09 hs em prol de 
nossa igreja. Aguardamos você!..
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Esperamos
você!



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
14:00 - Ensaio Ministério de Teatro
15:00 - Ensaio Ministério de Dança
15:00 - Ensaio do Min. de Louvor
18:30 - 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.Aniversário da Igreja;

8.Implantação de Grupos Pequenos;

9.Ministério de Teatro

10.Ministério de Jovens e Adolescentes.

Agenda Gênesis

04/Set : Grande Vigília

05/Set : Casamento

06/Set : Consagração de Santa Ceia

06/Set : Santa Ceia do Senhor

12 e 13/Set : 8º Aniversário IBI Gênesis

12/Set : Atividade Evangelística

08/Out : Culto de Formatura

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

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

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

QUI DOM (M) DOM (N)

27/8/09 30/8/09 30/8/09

Dirigente IZABELLI - PR. PLÍNIO

Água ALOÍSIO - LUCIENE

Ofertório MARCELO DÍLSON MARCELO

Recepção-1 ANTÔNIO / ELENI - LUIZ / JESSÉ

Recepção-2 - - ANTÔNIO / ELENI

Kids - - ARLEY

Estacionamento - - ISAAC / MARCUS

Visitantes - - BONIFÁCIO / EDILENE

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Equipe: Diac. MÁRCIO (Contato: 9978-0235)


