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Olha só que conselho
Pr. Harry Tenório

(I Timóteo 4.16) -  “Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas 
coisas; porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem”.

A bíblia é um livro que chama atenção por suas grandes revelações. Sua maior virtude 
pode ser para nós o nosso maior problema. Diante das grandes profecias e revelações, 
nos passam despercebidas aquelas que nós poderíamos intitular de revelações 
intimistas e pessoais. 

O apóstolo Paulo nos deixa em um dos seus textos uma revelação destas, quando 
escreve sua carta ao seu discípulo mais projetado, a quem denomina de filho na fé. Ele 
dá a Timóteo a ordem de prioridades que o cristão deve seguir.  O cuidar de ti mesmo 
precede ao cuidado com a doutrina, é algo novo e desconhecido para muitos de 
nós.  Era natural para o jovem pastor que colocasse a busca pela divulgação da doutrina 
dos apóstolos como prioridade número um em sua vida, até que o experiente apóstolo 
corrigiu este desvio de conduta.

Na transmissão do evangelho e no cuidado com o ensino da preciosa doutrina dos 
apóstolos, a saúde física, mental, emocional, espiritual e familiar do discípulo eram 
prioridades precedentes. As disfunções produzidas pela não observância das 
prioridades certas na vida do cristão já fez muitas vítimas. Não é razoável que por 
causa do anúncio do evangelho, deixemos de cultivar uma vida familiar saudável, sem 
tempo para esposa e para os filhos. Não é inteligente que simplesmente porque fomos 
chamados a anunciar a palavra da fé, creiamos que não precisamos de médico. 

Nos primórdios do cristianismo na Alexandria, a primeira escola de formação e 
discipulado foi combatida com ferocidade, pois os partidários da fé não admitiam que a 
Santa Palavra fosse objeto de estudo. Alexandria, sede cultural do mundo, possuía o 
maior acervo mundial de livros na sua espetacular biblioteca. Não durou muito para 
aqueles extremistas religiosos queimassem todos aqueles livros, na esperança de que a 
busca pelo saber fosse interrompida. A medicina era exercida de forma rudimentar, com 
muitos doentes buscando uma possibilidade de cura através de feiticeiros. Foram os 
estudos científicos quem fizeram a medicina avançar, produzindo remédios que curam a 
maioria das enfermidades. Estes dados servem apenas para repensarmos a nossa forma 
de enxergar os fatos.

Ao dizer que Timóteo cuidasse antes de si para só depois cuidar da doutrina, 
Paulo estava preservando não apenas a vida do irmão, como também o 
anúncio saudável do evangelho.  A vida de quem transmite a palavra tem que ter a 
autoridade de quem antes cuida de si e da família, para depois cuidar do cumprimento e 
do anúncio do evangelho. Invertida a ordem, a palavra perde credibilidade. 
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Jantar dos Namorados
A liderança do Ministério de Casais Vida Melhor informa que mais de 70% 

dos convites já foram vendidos. Se você ainda quer participar do Jantar dos 
Namorados 2009, não perca mais tempo, compre imediatamente seu 
convite. O valor por casal é de R$ 40,00 (quarenta reais). Para maiores 
informações procurar por Marcelo ou Izaura. Não fique de fora deste Noite 
Tropical, participe! 

Consagração de Santa Ceia
Venha junto com sua família dedicar o Domingo de Santa Ceia ao Senhor. 

Participe da consagração que ocorrerá em nossa igreja no dia 14/06/09 das 
08 ás 09hs. Esperamos por todos vocês! 

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 

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

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

12.Jun às 19hs 
no Spaço Restaurante

(em frente a SMTT)

Jantar dos Namorados

Tema: Noite Tropical

Tema: 
"Servindo uns aos outros, em AMOR"

Dirigente:
Diaconisa Eliane

Grande Vigília
Dia 05/06/09 realizaremos mais 

uma Grande Vigília e você é nosso 
convidado especial. Será uma 
noite de muita oração, adoração, 
testemunhos e palavra. Venha e 
traga convidados!

Ministério de 
Adolescentes

O Ministério Geração Ativa visa 

envolver todos os adolescentes da 
IBI Gênesis na busca de um estilo 
de vida que faça a diferença: 
promovendo a adoração, a 
comunhão e o serviço embasado 
no aprendizado da Palavra de 
Deus. Fazendo extensivo a outros 
esta possibilidade de se ter um 
novo caminhar em Cristo Jesus. 
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Grande Vigília
dia 05.Jun das 18 às 23:45hs

na Igreja Batista Gênesis



Ministério de Dança
A arte da dança é um instrumento de anunciação de 

boas novas, e esse instrumento deve ser usado para 
resgatar vidas das mãos de Satanás, e se você 
também é uma guerreira da dança, nunca desista 
desse chamado, pois Deus fará coisas grandes 
acontecerem através de sua vida ou de um simples 
levantar de braços. Somente creia no seu chamado e 
nas bênçãos que Ele vai te entregar. Não enterre seu 
talento, ajude a transformar vidas através da dança.

Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor Jesus 
Cristo. 

A caixa do correio
Na África do Sul um homem recebeu um aviso do 

correio. Era um pacote. Tinha que pagar U$4,00 para 
retirá-lo. Pegou o pacote, examinou-o, mas não 
conseguiu identificar o que tinha dentro. Não quis pagar 
os U$4,00. O pacote ficou 15 anos no correio. A caixa 
era levada de um lugar para outro dentro da agência do 
correio. Muitas vezes era usada para apoiar os pés.
Até que um dia o dono da caixa morreu. A caixa foi então leiloada, mas 
ninguém queria dar nada por ela. Até que alguém resolveu dar um lance de 
U$0,50. Ao abrir o pacote… Surpresa!!! Tinha dentro dele 15 mil dólares. 
O que aconteceu com aquela caixa freqüentemente acontece com a Bíblia. A 
Bíblia é rejeitada como algo sem valor. Mas há dentro dela uma riqueza de 
valor infinito: Jesus Cristo - A Vida Eterna.

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.

Aniversariantes da 
Semana

26.Mai: Maria Elisiane
28.Mai: Luiz Honorato
29.Mai: Jobair Silva
29.Mai: Anne Karoliny
30.Mai: Veridiano Neto

Ministério de 
Comunicação

Tem como tarefa tornar a igreja 

conhecida em toda a cidade, por 
meio de toda forma possível de 
comunicação. Se você tem desejo 
de fazer parte deste ministério, 
entre em contato com nossa 
secretaria através do telefone 
(82)3342-2881 ou do e-mail 
secretaria@ibgenesis.com.br
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Contamos com você!

Pense nisso!



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 - Culto dos 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
15:00 - Ensaio Ministério de Teatro
14:00 - Futebol Masculino
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.Seminário Evangelístico;

8.Implantação de Grupos Pequenos;

9.Ministério Vida Melhor;

10.Ministério de Jovens e Adolescentes.

Agenda Gênesis

01/Jun : Reunião pastores e presbíteros

05/Jun : Grande Vigília

12/Jun : Jantar dos Namorados 2009

14/Jun : Consagração de Santa Ceia

14/Jun : Santa Ceia do Senhor

20 e 21/Jun : Seminário de Evangelismo

27/Jun : Atividade Evangelística

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

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

Escala semanal Ministério Diaconal

“Servindo com excelência a Noiva de Cristo”

QUI DOM (M) DOM (N)

28/5/09 31/5/09 31/5/09

Dirigente ANTÔNIO - DILSON

Água GETÚLIO - VAL

Ofertório MARCELO DILSON JORGE

Recepção-1 LUIZ / JESSÉ - ANDRÉ / ANGÉLICA

Kids - - BONIFÁCIO

Estacionamento - - BRAZ / JAMESON

Visitantes - - ROSÂNGELA / LUCIENE

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Equipe: Diac. LUCIENE (Contato: 9902-9924)


