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Investindo no que é eterno
Lisiane Verçosa

“Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando que não falassem em nome 
de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio regozijando-se por terem 
sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome.” (At. 5:40, 41)

Ao ler este relato bíblico meu coração entusiasmou-se ao atestar a tamanha 
ousadia, o destemor e o amor com que os primeiros cristãos desenvolviam na 
causa de Cristo. Diante da alta cúpula religiosa judaica, Pedro e os demais 
deixaram bem claro para o Sinédrio a quem pertencia a verdadeira autoridade, a 
quem obedeciam incondicionalmente. E por terem tomado tal postura todos foram 
castigados, mas ao invés de desfalecerem, alegraram-se pela oportunidade de 
sofrer por Cristo.

Toda esta entrega me faz pensar no que nós cristãos do século XXI temos vivido. 
Qual causa tem instigado em nós entrega total? O sucesso profissional, a ascensão 
social, a realização de sonhos que concernem unicamente a esta vida, são as que 
têm recebido de nós verdadeiros sacrifícios. Precisamos urgentemente despertar 
para a verdadeira causa que é digna dos nossos esforços e entrega. O nosso 
coração necessita arder, queimar pela obra que nos foi confiada pelo mestre. É 
necessário que, tal como os primeiros cristãos, ardamos de amor por Aquele que 
nos amou sem reservas e se deu por nós. 

Só poderemos encontrar grandeza no sofrer e na abnegação por Cristo quando 
entendermos que maior que sonhos e paixões passageiras, e alvos corruptíveis, é a 
excelência de edificar o que é eterno, é lançar-se ao dispor Daquele que tem nas 
mãos o suprimento de tudo quanto ansiamos, é estar sob a direção de quem certa 
vez nos garantiu que se o buscássemos primeiro, as demais coisas ele 
acrescentaria. Pois enquanto o mundo estivesse se desesperando de um lado para 
o outro desgastando todos os seus dias para conseguir um “lugarzinho ao sol”, aos 
que O tem por prioridade, enquanto dormirem, Ele mesmo providenciará tudo 
quanto necessitarem. E muito mais que um “lugarzinho ao sol”, o Senhor 
conquistou o direito de sentarem-se em seu trono e o privilégio de reinarem com 
Ele para sempre.

Cheios desta certeza e envolvidos pelo amor do mestre, repletos de ousadia, os 
primeiros cristãos buscavam e investiam suas vidas no que é eterno. E você? Em 
que tens investido os dias da tua vida? O que tens buscado? Que abramos mão do 
que é passageiro, que voltemos ao primeiro amor onde Cristo é a satisfação dos 
nossos dias, a motivação da nossa vida, a causa pela qual devamos lutar, a verdade 
que devemos defender, a solução que precisamos anunciar, e por quem estaremos 
dispostos a sacrificar. 
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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.Libras 
15.Min.Louvor 
16.Min.Pastoral 
17.Min.Teatro 
18.Min.Visitação

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

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

Grande Vigília de Oração

Não fique de fora da grande vigília que acontecerá na próxima Sexta-

feira (28/11/08) às 22hs em nossa igreja. Estaremos orando por nossa 
nação, famílias, emprego, causas impossíveis, libertação, 
prosperidade e avivamento. Não perca a oportunidade de estar conosco 
nestes momentos de fé, adoração, louvor, palavra e comunhão. 
Venha e traga convidados.

Ministério de Ação Social

"...Não tenho prata nem ouro; mas o que tenho te dou..."  Atos 3: 6b

O Ministério de Ação Social (MAS) está cadastrando irmãos que tenham 

talento e queiram ensinar ao próximo. Amado irmão, se você sabe bordar, 
costurar, entre outras artes e quer beneficiar a outros ensinando, 
convidamos você para se cadastrar conosco para montarmos uma 
equipe de trabalho e ofertar cursos.

Vamos ensinar a pescar e não ficar apenas dando o peixe!

A Glória do SENHOR encheu 
a Casa de Deus!

Tema:

" . . .e  não  pod iam os  sacerdo tes  te r - se  em pé ,
para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do SENHOR 
encheu a Casa de Deus."  (2Cr 5:14)

www.ibgenesis.com.br

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

Visite nosso site
Fique ainda mais por dentro de 

tudo que acontece em nossa 
igreja. Para isto visite nosso site e 
veja nossos informativos ,  
artigos do pastor, galeria de 
eventos  (fotos), notícias ,  
agenda e deixe sua mensagem no 
mural de recados. 

Acesse:

Reunião de pastores 
e presbíteros

Convocamos todos os pastores e 

p r e b í t e r o s  p a r a  r e u n i ã o  
administrativa que acontecerá no 
próximo dia 01/12/08 às 
19:30hs em nossa igreja. Não 
faltem, pois, iremos fazer o 
balanço do ano de 2008 e 
planejamento para o ano de 
2009.



Agende Gabinete 

82.30323019

82.93617222

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 
sercretaria (3342-
2881)  e agende 

uma visita do Min. 
de Visitação.

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

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

Reunião Ministério Diaconal
Informamos que está confirmada para amanhã (24/11/08) às 19:30hs 

reunião com todos os diáconos. A liderança também informa que é 
indispensável a presença de todos, pois, serão tratados assuntos de 
grande importância para o ministério.

Batismo nas Águas

O batismo é uma ordenança clara de Jesus para 

todo aquele que crê: "Ide, portanto, fazei discípulos 
de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do 
Filho, e do Espírito Santo" - Mateus 28:19.

O batismo deve ser visto como um selo da justiça que vem pela fé, e 
evidentemente deve seguir a fé, como determinam as palavras finais 
de Jesus que se encontram registradas no evangelho de Marcos: "E disse-
lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer 
e for batizado será salvo; quem, porém, não crer será condenado" (Mc. 
16:15,16).

Esta é a razão porque não batizamos e nem tampouco validamos o 
batismo de crianças; é necessário crer primeiro e então se batizar. 
Obedecemos o princípio bíblico de consagrar os filhos ao Senhor, mas 
só os batizamos depois que puderem crer e professar sua fé.

Se você crer e deseja professar sua fé. Informamos que já estão abertas 
as inscrições para o batismo nas águas. Para isto basta inscrever-se em 
nossa secretaria através dos telefones: (82) 3342-2881 / 9361-7222 
ou através do e-mail: secretaria@ibgenesis.com.br (falar com Marcus). 

Contamos com sua colaboração!

Reunião Ministério Diaconal
Data: 24/11/08

Horário: 19:30hs
Local: Igreja Batista Gênesis

......................
Evangelismo e 

Missões
O Ministério de Evangelismo  e 

Missões através de seus líderes 
(Erivaldo e Rose) convida todos 
que desejam realizar atividades 
evangelísticas a engajasse no 
mesmo. Interessados procure-os.

Cantina Geração 
Atitude

Não saia sem antes provar uma 

das muitas delícias que estão 
sendo vendidas na cantina 
promovida pelos jovens.



Noite do Oscar 2008
O Vida Melhor (Ministério de Casais) está organizando a Noite do Oscar. Um grande evento, 

onde iremos premiar os destaques do ano em diversas categorias. Será uma noite repleta de 
glamour, premiações, diversão, comunhão e muitas surpresas. Tudo isso com direito a 
tapete vermelho. Para maiores informações falar com Marcelo e/ou Izaura (Líderes do 
Ministério)

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 - Culto dos Adolescentes
19:30 - Ensaio do Min. de Dança
20:00 - Futebol Masculino

Quarta
20:00 - Volleybol

Quinta
18:30 - Intercessão, oração, agradecimentos
19:00 - Ensaio do Min. de Dança Infantil
19:30 - Culto da Santificação

Sexta
19:30 - Ensaio do Min. de Dança
20h:00 - Futebol Feminino

Sábado
15:00 - Ensaio Ministério de Teatro
15:00 - 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.Estruturação dos Ministérios de Ação Social 
e Integração;

3.Ministério Infantil “Gênesis Kids”;

4.Implantação de Grupos Pequenos;

5.Ministério de Evangelismo e Missões;

6.Término da Construção;

7.Por nossos Governantes;

8.Pela paz em Israel;

9.Por nossos membros e suas famílias.

Agenda Gênesis

24/Nov : Reunião Ministério Diaconal

28/Nov : Grande Vigília

29/Nov : Evento Ministério de Casais

01/Dez : Reunião pastores e presbíteros

06/Dez : Culto Jovem

13/Dez : Noite do Oscar

14/Dez : Santa Ceia

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

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

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

Ministério de Teatro
Venha fazer parte de nosso Ministério e nos 

ajudar a transformar vidas através da arte. 
Interessados procurar por Isaac e ou/ 
katiane (Líderes).

Aniversariante da Semana
  

29.Nov : Luiz Teixeira

Data: 13/12/2008

Horário: 19hs

Local: Igreja Batista Gênesis
..............


