
Filiada a

NECESSITO DE COMUNHÃO
Pr. Harry Tenório

(I Corintios 1.9) -  “Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão...” 

Como líder de igreja, posso afirmar que uma das maiores necessidades dos que 
freqüentam uma comunidade cristã é a falta de amizades, de amor sincero, 
relacionamentos autênticos e de amigos que sejam mais que um irmão, conforme 
descrito em Provérbios 18.24. Muitos dos que vêm as nossas igrejas já sofrem de uma 
carência brutal de comunhão dentro da sua própria casa. Chegam à igreja buscando 
desesperadamente encontrar um ambiente onde todos desenvolvam comunhão.

Uma igreja saudável deve ter uma boa estrutura eclesiástica, boa doutrina, boa música, 
cultos alegres, ministérios fortes e atuantes, um rol de membro apaixonado pela igreja, 
pela propagação do evangelho e pelo seu pastor. Uma boa localização ajuda, mas nada 
disto é suficiente para suprir a necessidade de ser amado, recebido, acolhido e 
integrado. Por um tempo, podemos prender a assistência de uma pessoa pela qualidade 
dos nossos cultos, pelo carisma de um pastor, pela música que alegra e transmite paz, 
porém mais cedo ou mais tarde todos nós sentiremos necessidade de envolvimento e 
comunhão. Afinal fomos feitos para isto mesmo, uma vida comunitária. 

Ninguém que passou por um processo de conversão genuíno deixa de sentir 
necessidade de comunhão. Quando a igreja nasceu, conforme registro de Atos dos 
Apóstolos, ela era menos ativista e mais dada à comunhão. Diz que (Atos 2.42) 
“perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas 
orações”.

O Apóstolo Paulo sugere ao nos tornarmos membros de uma igreja, e por consequência 
nos aproximarmos de Deus, deixamos de ser estrangeiros e forasteiros, mas agora 
fazemos parte da família de Deus (Efésios 2.19). Não é para ser assim, mas muitos que 
vivem em família sofrem carência de comunhão, mas o que não posso imaginar é que 
isto possa acontecer na família de Deus. 

Parábolas como a do bom samaritano, atitudes como a de Paulo com Onésimo, 
comportamentos como os de Barnabé, a própria oração como ferramenta pela qual 
Deus mantém ativa sua comunhão com os homens, servem para fortalecer a idéia que o 
tema sempre esteve na pauta das prioridades divina. Ele sabe do que necessitamos, 
conhece nossa estrutura e o quanto dependemos de vida comunitária para nos 
realizarmos.

As igrejas mais gostosas e cativantes nem sempre são aquelas que têm um louvor 
afinado e harmônico, que cantam belos hinos ou porque o pastor é exímio orador, mas as 
mais gostosas são sempre as que preservam ativa a comunhão entre seus membros. 

Não raro, escuto alguém falar de forma saudosa acerca de uma igreja que cresceu: 
“sinto saudades do tempo que a igrejinha era pequena, quando todos nos conhecíamos 
e tínhamos muita comunhão”. É um risco que corremos quando crescemos, é sem 
dúvida um problema que necessitamos combater.
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Consagração de 
Santa Ceia

Venha junto conosco dedicar o 

Domingo de santa ceia ao Senhor. 
Dia 12/07/09 das 08:00 às 
09:00hs. 

Tarde com o Senhor

Grande Vigília
A IBI Gênesis realizará no dia 

03/07/09 (próxima Sexta) mais 
uma grande vigília. Teremos 
momentos de muita oração, 
adoração, testemunhos e palavra. 
Venha com sua família vivenciar 
tudo aquilo que o Senhor já tem 
preparado para nós.  

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 

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

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

No próximo Sábado, às 19:30hs na Igreja 

Batista Gênesis, os Ministérios Geração 
Atitude e Geração Ativa promoverão mais 
um grande culto e você é nosso convidado. 
Venha e traga amigos.

Imperdível!

Grande Vigília
dia 03.Jul das 18 às 23:45hs
na Igreja Batista Gênesis

Direção

Coral Gênesis

Culto de Cura e Libertação

todas as quartas-feiras

das 15 às 17hs na Gênesis

Esperamos
você!
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Aniversariantes da Semana

28.Jun: Ana Carolina
30.Jun: Elis Roberta
01.Jul: Davi Luíz

Santa Ceia do Senhor

“PARTICIPANTES DA CRUZ”

Este é o tema do nosso próximo culto de santa 

ceia. Neste culto teremos a participação e 
interação de vários ministérios de nossa igreja. 
Convidamos todos para estarem orando e 

divulgando para seus amigos e conhecidos. Não deixe de vir, pois, será uma 
noite de muita adoração e comunhão.

Ministério de Louvor
No domingo passado (21.jun) o Ministério de Louvor contou com a 

presença do Diogo (tecladista). Ele é filho de uma família muito abençoada 
(Ig.Assembléia de Deus), trabalha na Rádio Melodia (sonoplasta) e tem um 
coração apaixonado por Jesus. Estamos orando para que o Senhor nos 
confirme se é da vontade dEle que o Diogo venha a participar no Ministério 
de Louvor. Você pode nos ajudar com a sua oração?

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.

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

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

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

01.Jul: Edwilson Nunes
02.Jul: Rosângela Barbosa
03.Jul: Edkarla Lins

Santa Ceia do Senhor : 12.Jul : às 18hs : na Gênesis

Aniversário Min. de 
Intercessão

No próximo Domingo às 18hs 

celebraremos o 3º Aniversário do 
Ministério de Intercessão. Não 
deixe de vir, sua presença é muito 
especial.

Ministério de 
Evangelismo/Missões

Você notou que nos últimos 

informativos sempre houve uma 
matéria evangelística? Essas 
matérias são despertadores para 
que possamos acordar e começar 
a espalhar o amor de Cristo por 
toda parte. Resgatando as vidas 
que estão a perecer.  
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"Antes de tudo, pois exorto que se 
use a prática de súplicas, orações,
intercessões, ações de graças, em 
favor de todos os homens.." I Tm 2:1

Até que 

todos ouçam!



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 Vida Melhor;

10.Ministério de Jovens e Adolescentes.

Agenda Gênesis

03/Jul : Grande Vigília

04/Jul : Culto de Jovens e Adolescentes

05/Jul : Aniversário do Min. de Intercessão

12/Jul : Consagração de Santa Ceia

12/Jul : Santa Ceia do Senhor

18/Jul : Atividade Evangelística

08/Ago : Atividade Evangelística

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

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

Escala semanal Ministério Diaconal

“Servindo com excelência a Noiva de Cristo”

QUI DOM (M) DOM (N)

2/7/09 5/7/09 5/7/09

Dirigente MARCELO - PR. HARRY

Água CIDA - EDILENE

Ofertório ROSÂNGELA ELZA BONIFÁCIO

Recepção-1 JAMESON / IZABELLI - OSMARI / GELZA

Kids - - ULISSES

Estacionamento - - MÁRCIO / JORGE

Visitantes - - ARLEY / MIRLANE

DIAS

Coordenador da Equipe: Diac. DÍLSON (Contato: 8851-5525)

SERVIÇO


