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Em nome do Senhor!
Lisiane Verçosa

Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, com lança e 
com escudo; eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o 
Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. (I Samuel 17:45)

Ir desta forma em nome do Deus vivo só é possível quando O amamos e 
temos por Ele um zelo inestimável. Quanto destemor! Davi sabia bem o que 
era isto, portanto não suportou ver o nome do Senhor ser ridicularizado. Seu 
coração encheu-se de ira contra aquela situação e imediatamente, diante da 
covardia de todo um exército, se dispôs a honrar o nome do seu Deus.

Qual tem sido a sua posição diante das afrontas que este mundo tem feito ao 
teu Deus? Será que você tem tido zelo suficiente para ir à frente de batalha 
em defesa do Senhor? As afrontas te indignam ou você já se acomodou com 
as coisas deste século ao ponto de apenas assisti-las? É necessário lutarmos 
contra tudo que rouba da nossa vida a santidade devida e necessária a 
nossa comunhão com Deus?

Assim como as tropas de Israel, muitos têm sido espectadores de tudo 
quanto o mundo tem produzido contra o caráter de Deus. Programas 
imorais onde a prostituição, a mentira, a ambição, e a infidelidade são 
ovacionadas, têm recebido excelente receptividade em lares cristãos. Em 
nome da modernidade, os valores que agradam ao Senhor são substituídos 
por corrupções morais determinadas por este mundo. A imoralidade já não 
incomoda tanto, basta observar uma trama novelística. O enredo é sempre 
romântico para se tornar atraente, mas logo passa para o adultério ou 
fornicação. Todos vibram e aplaudem os atores da trama que logo viram 
ídolos. Os crentes já não protestam tanto contra o pecado. 

Mas assim como buscou a Davi, Deus tem procurado servos zelosos e 
destemidos, cujos corações ardam em Sua defesa. Que O conheçam e que 
em Seu nome estejam dispostos a combater ao inimigo, indiferentes ao seu 
tamanho, armas e experiência em batalha, convictos da vitória, pois 
saberão que diante deles irá o imbatível, infalível braço do Senhor dos 
exércitos, que lhes garantirá a vitória.
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Batismo nas águas
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.
A Igreja Batista Gênesis convida todos para estarem conosco no próximo 
Domingo pela manhã, onde será realizado o batismo nas águas de 
vários irmãos. Não deixe de vir, vamos juntos compartilhar este 
momento tão especial na vida dos irmãos e da igreja.

Batismo nas águas
Data: 08/02/09
Horário: 09hs

Local: Igreja Batista Gênesis

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 
17.Min.Visitação

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

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

Futebol Feminino
O nosso Deus não muda, Ele é o 

mesmo ontem, hoje e sempre. Nós 
é quem mudamos, duvidando dos 
grandes feitos que o Senhor pode 
fazer em nossas vidas através do 
Seu poder. Creia na fidelidade de 
nosso Deus e acredite na 
realização do milagre, pois, o que 
seria difícil ou impossível para o 
Senhor?
Queremos convidar todas as 
mulheres para fazer parte do 
Ministério de Esportes (futebol 
feminino), seja de forma direta ou 
indireta. Não olhem para os 
obstáculos, faça como Ana, que 
não duvidou, apenas confiou (I 
Samuel Cap. 1 e 2).

Contamos  com vocês, 
não percam!

Missionários na 
Gênesis

P róx imo sábado  às  20h ,  

estaremos trazendo um casal de 
m i s s i o n á r i o s  d a  R á d i o  
Transmundial. Em 17 anos de 
ministério, percorreram cerca de 
800mil km pelo Brasil, levando o 
Evangelho através da música e 
testemunhos, alcançando meio 
milhão de pessoas. Não Fique de 
fora. Tragam convidados!

Atenção!
Ele está chegando. E vem para 

impactar e mudar vidas. Dias de 
comunhão, adoração, louvor, 
quebrantamento e muito mais. 
Preparem-se para grandes e 
profundas experiências na 
presença do Senhor. Sabem 
quem ele é? Não? Ele é o ......

Aguardem! 

Todas às sextas:

Das 19 às 22hs
na Gênesis



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 
sercretaria (3342-
2881)  e agende 

uma visita do Min. 
de Visitação.

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

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

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

Consagração de Santa Ceia

"Procura apresentar-te a Deus aprovado"- 2Tm 2:15.

A Igreja Batista Gênesis, convida você a estar dedicando o domingo

de Santa Ceia ao Nosso Amado DEUS, e assim estar trazendo à
memória aquilo que nos dá esperança. Venha, não perca esta
oportunidade de, juntos, consagrar-nos ao Senhor.

Ministério de Louvor

Como se deve louvar?

Pular, gritar, erguer as mãos, bradar, correr, 

dançar por horas seguidas... O que é certo? Qual o 
limite? Como devemos reagir? Analisemos algo, 
existem mais de 50 palavras no original para a 

palavra LOUVOR. E todas elas, sem exceção, são verbos que 
transmitem a idéia de AÇÃO. O louvor nunca é algo contemplativo, 
meditativo, em silêncio. Ou seja, em outras palavras, se você diz estar 
louvando, você tem que estar exercendo alguma ação com seu corpo ou 
voz. Algo distintivo sobre louvor é que ele TEM QUE SER EXPRESSO seja 
através de canto, dança, instrumentos, gritos, proclamação, etc. Ou 
seja, ele tem uma natureza e forma extrovertidas. Meditação não é 
louvor. Se você estiver assentado, observando, quieto e imóvel, você 
não estará louvando. Você pode até estar adorando, mas não está 
LOUVANDO! Louvor nos traz à presença de Deus! Que os altos 
louvores do Senhor sejam ouvidos em sua vida.

Aniversariantes da 
Semana

02.Fev : Joana D’Arc
03.Fev : Celenilda de Freitas
04.Fev : Claudenice Ferreira

06.Fev : Marinalva Teodora Teles
06.Fev : Beatriz Verçosa Nicácio

Cantina Geração 
Atitude / Ativa

Informamos a todos os amados 

irmãos, que hoje teremos a 
reabertura  da cantina. Desta vez 
promovida pelos jovens  e 
adolescentes. Não deixem de nos 
abençoar com a compra de nossos 
deliciosos lanches!

Reunião Grupo Dirigente ECC



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
19:00 - Voleibol

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

De Levita para Levita
Getúlio, 

Você é uma benção em nosso meio. Vejo 
você como coluna em nosso ministério. É 
muito bom tê-lo conosco e que Deus te 
abençoe mais e mais - Lisiane.

Santa Ceia do Senhor
Venha celebrar no próximo Domingo a Santa 

Ceia do Senhor conosco. Serão momentos 
especiais de adoração a Deus e comunhão 
entre nossos membros. 

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

Propósitos de Jejum e Oração

1.Pastores e Líderes;

2.I Encontro de Diáconos IBI Gênesis; 

3.Ministério Diaconal;

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;

10.Projetos da Igreja para o ano de 2009.

Agenda Gênesis

03/Fev : Reunião Grupo Dirigente ECC

07/Fev : Culto com Missionários na Gênesis

08/Fev : Consagração de Santa Ceia

08/Fev : Batismo nas Águas

08/Fev : Santa Ceia do Senhor

10/Fev : Culto de Formatura

14/Fev : 1º Encontro de Diáconos

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

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

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

Escala semanal Ministério Diaconal

QUI SAB DOM (M) DOM (N)

5/2/09
07/02/09 

(MISSIONÁRIOS NA 

GÊNESIS)

8/2/09 8/2/09

Dirigente LUCIENE PR. SERGIO - PR. GUILHERME

Água VAL MARCIELLE - OSMARI

Ofertório MÁRCIO - BRAZ ULISSES

Recepção-1 DILSON / ROSÂNGELA JAMESON / ISABELLI MARCELO / ISAURA LUIZ / JESSÉ

Recepção-2 ALOISIO / MARIA JOSÉ ULISSES / ELIANE - JAMESON / ISABELLI

Kids - - - ALOÍSIO

Estacionamento - - - ANTÔNIO / ARLEY

Visitantes - - - ADRIANO / CLÁUDIA

Coordenador da Equipe: Diac. Bonifácio (Contato: 9922-7408)

DIADIA

SERVIÇO


