
O perdão é um dom gratuito de Deus
Pr. Harry Tenório

“Ao Senhor pertence a Salvação”  Jn 2.9

O livro de Jonas é extremamente objetivo, de ações rápidas e portanto poderia sugerir ser um 
livro sem muitos ensinos. Ocorre justamente o contrário, trata-se de um dos relatos mais 
brilhantes de Deus sobre as fragilidades humanas e as misericórdias divinas. É um dos livros 
mais extraordinários da Bíblia. Considerando que a Bíblia foi escrita para revelar ao homem 
quem ele é e quais as nossas possibilidades diante de Deus, quero meditar em três realidades do 
capítulo dois deste livro. Dele podemos arrancar ensinos profundos, muitos úteis a nossa vida 
prática e cotidiana.

Jonas está dentro do ventre de um grande peixe, conseqüência dos seus próprios erros. Aquele 
momento poderia representar o fim trágico de um desobediente, mas o que vamos assistir é que 
sempre existe uma esperança para o homem quando enlaçado nos seus próprios erros. Nesta 
fase da narrativa biográfica de Jonas, descobrimos que para cada erro que cometemos existe 
uma conseqüência óbvia. Quase nunca pensamos nas conseqüências das nossas ações antes de 
agir, mas elas existem para nos corrigir, para levar o homem a ter um encontro consigo mesmo e 
com suas fragilidades, antes mesmo de voltar a se encontrar com Deus.

Ele diz que estava em estado de desespero quando resolveu clamar a Deus (2). É curioso 
mas quase sempre deixamos para clamar quando a situação já é desesperadora. Aqui está a 
primeira realidade a ser aprendida, a da ausência de freio aos nossos impulsos. Quando foi 
informado por Deus de que uma possibilidade de perdão existia para os ninivitas pela fonte do 
arrependimento ele se rebelou contra o plano divino. Eu sei o que fizeram contra nós, dizia 
Jonas em seu coração. Aqui encontramos a resistência humana, construída através do 
conhecimento histórico. Jonas sabia que aquele povo já havia causado muitos prejuízos ao povo 
de Deus na terra, e por isto ainda que Deus tivesse planejando perdoá-los, o profeta não queria 
colaborar na construção deste perdão. Criticamos o profeta por sua independência e rebeldia, 
mas os maiores obstáculos ao perdão acontecem por conhecermos o que os outros fizeram 
contra nós. Muitas vezes já presenciamos o dilema humano na construção do perdão. Amamos 
ser perdoados, mas sentimos dificuldades em perdoar. Em sua oração modelo, Jesus nos 
ensinou: (Mateus 6:12) -  “E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos 
aos nossos devedores”. Percebam a associação, devemos doar perdão na mesma intensidade 
que somos perdoados. A quantos você tem perdoado?

“Eu disse: Fui expulso da sua presença” (4). Esta é a segunda constatação importante de 
Jonas neste capítulo. Conseqüência óbvia da sua dificuldade em perdoar, ele percebe que somos 
banidos da presença de Deus quando sentimos dificuldades apagar as mágoas do nosso coração. 
Que prejuízo! No seu clamor, no entanto, o profeta percebe que se durante a disciplina nos 
dispusermos a perdoar, ainda que tardiamente, podemos voltar a gozar da presença de Deus, e 
por isto ele exclama: “Contudo, ainda voltarei a vê-lo novamente em seu templo”( 4b). 
Sua constatação e esperança estão agora recheadas de sabedoria e vigor. 

“A salvação pertence ao Senhor” (9b). Aqui está a terceira e última importante lição deste 
capítulo. Provém de Deus a salvação, é obra sua, exclusivamente sua e não cabe aqui a 
interferência ou rejeição humana ao projeto divino de perdão. É esta última declaração que 
servirá de chave para abrir o coração de Deus. Ele está reconhecendo que é pura perda de tempo 
desejar interromper o livre curso do perdão divino. Foi por causa desta constatação que Deus 
deu a ordem ao peixe para vomitar Jonas, de onde concluo que a ação salvadora que me livra do 
mal e me beneficia tem que andar em paralelo ao perdão divino aos outros, pois só a ele pertence 
a decisão de perdoar, não está na esfera do nosso controle e domínio. E agora, você vai perdoar? 
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Informamos e convocamos todos os diáconos, obreiros, líderes de 

ministério e membros que desejarem participar, para uma palestra com o 
Pr. Harry Tenório que ocorrerá amanhã (28.Set) às 19:30hs em nossa 
igreja. Na ocasião, o mesmo ministrará sobre “A importância de ser puro 
de coração”. Além da palestra, iremos iniciar o planejamento para as 
atividades da igreja no ano de 2010. Sua presença é indispensável e 
importantíssima. Contamos com sua participação!

Comemoração do dia das crianças
As inscrições para a comemoração do dia das crianças já estão abertas. O 

valor é de apenas R$ 10,00 (dez reais) + um brinquedo (que será doado a 
um abrigo de crianças carentes) por criança. Não deixe seu filho(s) de fora, 
garanta já a participação do mesmo neste grande evento realizado pelo 
Gênesis Kids. A comemoração será no dia 17.Out das 08 às 20hs na 
Gênesis. Será uma dia marcante na vida de nossas crianças. Maiores 
informações com Jameson ou Izabelli. 

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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Palestra:
A importância de ser

puro de coração

Aniversariantes da 
Semana

27.Set: Alan Celso
27.Set: Erivaldo “Evangelismo”

27.Set: Wesley Pimentel
29.Set: Juliane Ferraz
29.Set: Maria Roseane
30.Set: Pr. Guilherme Guia
02.Out: Carlos André

Grande Vigília
Convidamos você e sua família 

para estarem presentes em mais 
uma grande vigília realizada pela 
IBI Gênesis. Será no dia 02.Out 
(sexta-feira) das 18 às 23:45hs. 

Horário da reunião:
das 18 às 20hs (culto de oração)

das 20 às 23:45hs (vigília)



              

3. Profissão: Do lar.
4. Filme: Antes que acabe o dia.
5. Livro: O ato conjugal.
6. Cor: Preto.
7. Passa-tempo: Ler notícias na 
net.
8. Hobby: Ir ao cinema.
9. Esporte: Hidroginástica e 
natação.
10. Prato: Uma boa feijoada.
11. Mico: Quando falei com uma 
pessoa, lhe dando uma 
resposta, pensei que ela estava 
me perguntando algo, só que ela 
estava conversando com outra 
no celular e eu não tinha visto. 
As pessoas que estavam do meu 
lado começaram a rir de mim.
12. Inesquecível: Meu 
casamento e meus filhos.
13. Sonho: Ver meus familiares 
salvos.
14. Louvor: Toca bastante na 
minha alma.
15. Cantor: André Valadão.
16. Cantora: Mariana Valadão.
17. Maior amigo (a): Meu Deus 
e o meu esposo maravilhoso.
18. Ministério: Ter compromisso 
com o Senhor.
19. Igreja: Hospital espiritual.
20. Pensamento: Sempre 
voltado para Deus.
21. Amor: Um sentimento muito 
gostoso e importante.
22. Vida: Tem que ser vivida na 
presença de Deus.
23. Bíblia: Onde encontramos 
todas as respostas.
24. Versículo: Tudo sofre, tudo 
crê, tudo espera, tudo suporta. 
O amor jamais acaba; lCo13.7,8.

25. Deus: Meu verdadeiro 
amigo, pois nunca falhou e nem 
falhará.

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.

Espaço Louvor
Ping-Pong
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Recado Levita
Para: Montanha - Batera, é bom lhe ver 
de olhos fechados a adorando o Senhor 
com seu talento na bateria. Continue 
tocando com muita unção, pois cada 
toque chega ao céu e enlouquece o 
inferno. Você é um presente em nosso 
meio. – Marquinhos

Para: Lilico e Fabiana - Estamos muito 
felizes pelo trabalhar de Deus em vocês. 
Sirvam ao Senhor com alegria, se 
alegrem em família sempre, cuidem bem 
da bonequinha Lara e desfrutem o que 
Deus tem de melhor para vocês -  
Marquinhos e Alyana

Para: Levitas - Agradeço a Deus que nos 
faz permanecer firmes em Cristo. Ele nos 
ungiu, nos selou como sua propriedade e 
pôs o seu Espírito em nossos corações 
como garantia do que está por vir. Amo 
vocês! - Rose

Testemunho

Agradecemos a Deus pelo sucesso que foi 
a cirurgia da Alyana, na quarta (16.Set). 
Em meio a uma complicada gravidez 
tubária (bebê se desenvolvendo fora do 
útero), o Senhor a guardou e a livrou da 
morte. É verdade que perdemos um filho, 
e nessa perda estamos sendo desafiados 
a enxergar o que ganharemos lá na 
frente. Agradecemos ao carinho, visitas e 
orações de todos, pois vimos o quanto 
somos amados por vocês. Em breve 
testemunharemos as maravilhas de Deus 
e continuaremos ofertando ao Papai o 
nosso “sacrifício de louvor” -Marquinhos 
e Alyana

Feliz Aniversário Alan
Louvamos a Deus por seu dia! Saiba que 
és um presente para nossas vidas. 
Desejamos muito o seu regresso ao Min. 
de louvor, você faz muita falta irmãozinho. 

Volta logo pois estamos com saudades. 
Chega de férias tá? Felicidades e muitas
bênçãos é o que o Min. de louvor deseja 
a você.

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

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

1.Nome:
Marcielle Lopes.

2.Idade: 37 anos.



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.Viagem Mssionária;

7.Cantata de Natal;

8.Implantação de Grupos Pequenos;

9.Treinamento Evangelístico;

10.Ministério de Jovens e Adolescentes.

Agenda Gênesis

02/Out : Grande Vigília

03/Out : Culto de Jovens e Adolescentes

08/Out : Culto de Formatura

11/Out : Consagração de Santa Ceia

11/Out : Santa Ceia do Senhor

17/Out : Evento Gênesis Kids

18/Out : Culto de Missões

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

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

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

QUI DOM (M) DOM (N)

1/10/09 4/10/09 4/10/09

Dirigente JARBAS - PR. HARRY

Água GETÚLIO - VAL

Ofertório MÁRC IO ELZA ULISSES

Recepção-1 JAMESON / IZABELLI - LUIZ / JESSÉ

Recepção-2 - - ISAAC  / KATIANE

Kids - - ARLEY

Estacionamento - - ANDRÉ / BONIFÁC IO

Visitantes - - LUC IENE / ROSÁRIA

DIAS

Coordenador da Equipe: JARBAS (Contato: 9306-0109)

SERVIÇO


