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Procura-se líderes carismáticos
Pr. Harry Tenório

(Lucas 23:27) – “E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres...”

Nunca este mundo conheceu alguém com mais poder e maior influencia que Jesus. Ele podia 
guardar distância das multidões, tinha direito de ser mais reservado para guardar sua 
privacidade, mas do início ao fim ele foi um exemplo de líder. Tinha tempo, paciência e amor 
com todos. 

Seu modelo de liderança era espiritual afetivo, tanto buscava levar o homem a Deus, como 
desenvolvia um relacionamento muito próximo com seus seguidores. Desta forma, ao conhecer 
os Irmãos Marta, Maria e Lázaro, foi mais que um discipulador. Estou seriamente inclinado a 
pensar que de alguma forma a vida ceifou abruptamente os pais daqueles irmãos, e é fácil 
formarmos este conceito porque a Bíblia registra várias passagens do relacionamento do 
Mestre com estes irmãos sem que houvesse qualquer referência aos pais. Ele passou a ocupar o 
espaço do irmão mais velho, preenchendo o vazio e a supressão dos pais. Foi assim que ao ver o 
irmão enfermo as irmãs lembram logo de mandar avisá-lo. Ele chorou ao saber que Lázaro 
havia morrido. Sofreu o sofrimento das irmãs antes de ressuscitar o morto.

Com os fragilizados pela vida, tinha a maior paciência. Quase sempre observamos líderes, 
chefes em seções de trabalho descartando pessoas fracas. Quer uma pessoa mais trabalhosa 
que Pedro? Para Jesus o trabalho que teria com cada discípulo pouco importava, o que de fato 
era relevante seria o resultado final do projeto de transformação interior de cada um.  A 
disciplina para um tríplice pecado de negação durou o espaço entre sua morte e ressurreição. 
Ressuscitado vai a Pedro reintegrá-lo ao corpo apostolar: “Apascenta as minhas ovelhas” 
(João 21.15), foi o pedido de Jesus a ele. Você vai encontrar Jesus orando no final do seu 
ministério para que nenhum dos que lhes foi dado se perca. Ele não descartou ninguém. 
Para ele todos serviam, e não queria que nenhum voltasse à esfera do domínio do inimigo.

Pobre Zaqueu, não passava de um homem odiado e rejeitado por todos. Quanto tempo você 
leva para ir à casa de uma pessoa jantar com ela depois de tê-la conhecido? E se esta pessoa 
tiver uma péssima reputação na cidade, e você for um líder religioso? Você teria 
interesse em visitá-lo? Jesus mandou Zaqueu descer daquela árvore com pressa, porque 
tinha pressa em restaurá-lo. A urgência em fazer o bem tão presente nas ações de Jesus, serve 
de espelho a nós. Quanto você faria para ter Jesus hoje jantando com você? Aquele homem teve 
Jesus de graça, não porque fosse um exemplo de cristão, mas porque era uma pessoa 
necessitada do amor e da misericórdia divina. Um Jantar foi suficiente para modificar sua vida.

Não era porque era o Filho de Deus que Jesus atraía multidões e era amado pelos seus 
discípulos, mas era porque como filho de Davi ele era carismático, carinhoso, atencioso 
e misericordioso com todos. Foi ele que nos advertiu em Mateus 7.2 -  “Porque com o juízo 
com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão 
de medir a vós”. É na força de seu exemplo, que Jesus procura líderes carismáticos e 
misericordiosos para sua igreja. Pessoas compreensivas e amorosas, sempre dispostas a 
reconstruir em amor as vidas que o inimigo destruiu.
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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

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

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

Arte por Alan C.B.S. - 9936.6100

Compromisso com Deus
Jo 15.14 – “Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando”.

O Nosso Deus é um Deus de compromisso. Ele está comprometido 

conosco 24 horas, Ele tem uma aliança conosco e um compromisso de 
nos guiar, nos guardar, nos proteger, nos fortalecer, nos curar e nos 
suprir em todas as nossas necessidades. Dt 29.10-12. 
O compromisso com Deus exige renúncia (Lc 14.26-27) - Renúncia 
do Eu, da carne (desejos pecaminosos), do pecado e dos meus projetos 
pessoais. O compromisso com Deus exige disciplina - Disciplina da 
oração (Lc 18.1), da meditação na Palavra, do jejum, da consagração e do 
enchimento do Espírito Santo (Ef 5.18). O compromisso com Deus exige 
perseverança - Precisamos vencer o cansaço, a comodidade, os falsos 
sentimentos, a falsa espiritualidade e as condições adversas.

Dia das crianças na Gênesis
Próximo Sábado (11/10/08) será o dia mais esperado do ano para 

nossas crianças. Iremos comemorar o dia das crianças de uma maneira 
bastante diferente e divertida. Este evento está repleto de grandes 
surpresas. Se você ainda não garantiu a presença de seu(s) filho(s) 
procure imediatamente as irmãs Val e Rosângela Barbosa para 
realizar a inscrição. O valor é de R$ 8,00 (oito reais) por criança. Não deixe 
seu(s) pequenino(s) de fora desse dia tão especial. Saiba que o Gênesis 
kids está fazendo tudo com muito amor e carinho. Para maiores 
informações ligar para: 8846-7504, 8878-1918 ou 8823-3496. 
VENHA e PRESTIGIE!

Comemoração dia das crianças

Próximo Sábado : na Gênesis

Reunião pastores e 
presbíteros

Informamos e convocamos todos 

os pastores e presbíteros para 
reunião administrativa que 
acontecerá amanhã (06/10/08) 
às 19:30hs em nossa igreja. A 
presença de todos é indispensável.

Geração Ativa
A liderança do Geração Ativa (Min. 

de Adolescentes) tem um aviso 
muito especial para os pais. 
Ajude seu filho a encontrar-se 
com Cristo e a cultivar amizades 
saudáveis. Traga-o aos cultos 
dos adolescentes de nossa igreja. 

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

Toda Terça : às 19:30hs

E aí? Você é comprometido com Deus?



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.

Testemunho muito nervosa e com enxaqueca, mas 
ao longo do dia fui me acalmando. À O Deus que livra
noite, fui com uns amigos para um culto 

Segunda-feira passada (22/09), de formatura e tive que passar perto do 
por volta das 12h, estava indo mesmo local. Para meu espanto, tinham 
para o trabalho, quando fui policiais exatamente onde fui abordada 
abordada pelas costas por um no início da tarde. Infelizmente, não 
jovem armado me pedindo o estavam ali para proporcionar 
celular. Foi tudo tão rápido e segurança à população da área, 
louco que não consegui mas para fazer a ocorrência da 
raciocinar, comecei a correr morte de um jovem que, 
e gritar por socorro, provavelmente, foi vítima de 
enquanto o assaltante um assalto e reagiu. Nunca 
me puxava por trás pela saberei se foi o mesmo 
blusa. Era uma rua muito assaltante ou se o que me 
movimentada e logo todos abordou portava uma arma de 
vieram olhar. Ele se assustou verdade ou não, mas o que posso ter 
e fugiu, rasgando minha blusa, absoluta certeza é que dia 22 de 
mas sem levar nada meu. Essa setembro foi o grande dia do 
situação deve ter durado 3 livramento de Deus em minha vida. É 
minutos, mas foram os minutos certo que os anjos do Senhor estão 
mais longos e tensos da acampados ao redor dos que O 
minha vida. Sei que agi errado temem e os livra. Glória a Deus por eu 
e inconseqüentemente, mas estar viva e porque Ele ainda tem 
nunca tinha passado por algo muitos planos para realizar em e 
assim e na hora o correr e o através de mim! 
gritar foram instintivos. Fiquei Rose Ferreira

7º Aniversário IBI Gênesis
Queremos convidar você e sua família para juntos celebrarmos o 7º 

aniversário da Igreja Batista Gênesis. A comemoração acontecerá nos dias 
25 e 26 de outubro. Serão dias de muita adoração, alegria e 
comunhão. No dia 25 será apresentado o musical “Imensa Graça”, com 
a participação dos Ministérios de nossa igreja e da Igreja Batista 
Shekinah. Não perca esta grande oportunidade de adorar ainda mais o 
Senhor, que é digno de toda honra e toda glória. Queremos 
compartilhar com todos vocês a nossa alegria e gratidão por tudo 
aquilo que Deus tem nos concedido.

Aniversário Batista Gênesis / Participe!

Aguardamos você e sua família!

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



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 - Voleyball

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.Encontro de Casais com Cristo - ECC;

6.Término da Construção;

7.Por nossos Governantes;

8.Pela paz em Israel;

9.Por nossos membros e suas famílias.

Agenda Gênesis

06/Out : Reunião pastores e presbíteros

06/Out : Reunião Ministério Diaconal

11/Out : Comemoração dia das crianças

11/Out : Ensaio Geral Cantata

18/Out : Ensaio Geral Cantata

25 e 26/Out : 7º Aniversário IBI Gênesis

15/Nov : Casamento

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

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

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

Consagração Ministério Diaconal

OBS.: Após a consagração teremos um delicioso café da manhã

Convidamos você a participar da nossa consagração, para juntos dedicarmos toda nossa vida 
Aquele que nos resgatou das trevas para sua maravilhosa LUZ.

Aniversariantes da Semana

07.Out : Priscila Nazário
09.Out : Maria do Amparo Pimentel
10.Out : Genessi Inácio
10.Out : Michellyne Corrêia
11.Out : Maria Jessé Honorato

           Ministério de Teatro

Você já participou de alguma apresentação 

teatral? Tem vontade de participar? O 
Ministério de Teatro de nossa igreja está de 
portas abertas esperando por você. Venha 
fazer parte e nos ajudar a abençoar vidas. 
Interessados procurar por Isaac ou Katiane 
(líderes do Ministério).

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

Dia           Horário           Dirigente da Consagração             Tema

12/Out    07:00 às 08:30 hs                       Dic. Luciene                        
Servir com excelência

a noiva de Cristo

26/Out    07:00 às 08:30 hs                       Dic. Márcio                     
Ebenezer "Até aqui nos

ajudou o Senhor"


