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Um discurso estranho
Pr. Harry Tenório

(João 6.51-52) -  “Eu sou o pão vivo que desceu do céu; se alguém comer deste pão, 
viverá para sempre; e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do 
mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua 
carne a comer?”

Os ensinos de Jesus escandalizaram até os próprios discípulos. Depois de ter-lhes dito 
que teriam que “comer sua carne” e “beber seu sangue”, eles lhes perguntaram: “Dura é 
esta palavra. Quem poderá suportá-la?” Jesus respondeu: “Isso os escandaliza?” De 
fato escandalizava! Contudo, eles não permitiram que o escândalo os afastasse do seu 
Senhor. Confiaram em Jesus, superaram a ofensa e seguiram em frente para ver o que o 
futuro os reservaria. Todos menos Judas, que se deixou arruinar pela ofensa e depois 
traiu Cristo por causa dela. “Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e 
quem o iria trair” (Jo 6.64).

A palavra de Deus nos desafia a um ponto de até ofender, nossa reação não é diferente 
da dos discípulos. Se a palavra de Deus nos ofende, é um sinal claro que há necessidade 
de mudança. Os que não estavam preparados não conseguiram suportar o conteúdo 
revelador e a linguagem simbólica que Jesus de forma carregada e contundente 
colocava suas palavras. O evangelista Marcos (4.17) testemunhou do abandono de 
muitos por puro sentimento de incompreensão aos seus discursos.

Para agravar a situação, Jesus disse: (João 6.53) - “Na verdade, na verdade vos digo 
que, se não comerdes a carne do Filho do homem, e não beberdes o seu sangue, 
não tereis vida em vós mesmos”. Horas depois, o que parecia inteligível se 
concretizou. Literalmente ele foi oferecido pelo pai como oferta pelo pagamento dos 
nossos pecados. Sua carne e seu sangue era a moeda de pagamento, um preço que não 
poderia ser contestado. 

Se havíamos nos endividado, pois cada pecado cometido por nós é um débito q 
contraído, o pagamento foi espetacular. Nem o reino infernal poderia imaginar que o pai 
sacrificasse o seu filho único para gerar milhões de outros filhos. Mas é exatamente isto 
que aconteceu. Ele entregou sua vida para nos oferecer uma oportunidade de perdão e 
salvação.

Hoje estaremos celebrando à oferta que nos livrou da morte, e se isto não te impacta e 
nem estimula o seu coração, o que mais poderia chamar sua atenção? Quem come da 
sua carne (pão) e bebe do seu sangue (vinho), será recebido como filho no reino de 
Deus. De fato, seu amor por nós é escandalosamente chocante. Porém, só assim 
poderíamos receber a vida eterna, um dia perdida por culpa dos nossos pecados.

Ao celebrar a Ceia, entenda o mistério revelado aqui. Ele foi à cruz em nosso lugar, 
porque sabia que só assim a vida nos seria restituída. O pecado agora não exerce mais 
domínio sobre nossas vidas, estamos libertos em nome de Jesus.
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Tarde com o Senhor
A Igreja Batista Gênesis convida todos para participarem dos cultos que 

estão ocorrendo todas ás quartas-feiras, das 15 às 17 hs. São momentos 
maravilhosos e agradáveis na presença do Senhor. Temos oração, adoração 
e palavra. Venha participar!

Grande Vigília
A IBI Gênesis realizará sua próxima vigília no 

dia 03/07/09 das 18 às 23:45hs e você é nosso 
convidado especial. Nossas vigílias estão sendo 
tremendamente abençoadas pelo Senhor

 Contamos com sua presença!

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 

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

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

Culto de Cura e Libertação

todas as quartas-feiras

das 15 às 17hs na Gênesis

“... por que eu sou o Senhor, que te sara.” - (Ex 26.15b)



3º Aniversário Ministério de Intercessão
"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

Convidamos a amada igreja para no dia 05/07/09 celebrarmos juntos o 3º 
aniversário do Ministério de Intercessão. Será um culto em ações de graça, 
para agradecermos ao Senhor por todas as coisas que Ele nos tem 
concedido através deste ministério. Não deixe de vir, traga sua família e 
amigos. Aguardamos vocês!

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.

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

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

Impacto 
Evangelístico

Os Ministérios de Teatro, Dança e 

Evangelismo de nossa igreja 
estarão realizando um grande 
impacto evangelístico nos dias 
19,20, 26 e 27 de junho, durante 
as festividades juninas do 
conjunto Osman Loureiro. Se você 
deseja participar deste evento 
procure ainda hoje por Isaac e/ou 
Erivaldo, pois os mesmos irão 
passar todas as informações de 
como acontecerá o impacto.

Ministério de 
Evangelismo/Missões

Existem milhões de pessoas que 

não estão seguindo a Cristo e 
temos essa responsabilidade de 
sairmos e levarmos a mensagem 
da salvação deixada por Jesus. 
Essa mensagem de alegria precisa 
ser espalhada a todas as pessoas 
que de la  a inda não tem 
conhecimento e vivem sem 
esperança, para que possam ser 
incluídas no povo de Deus.
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Aniversariantes da Semana

15.Jun: Cristiano Moraes
15.Jun: José Alan Matias
15.Jun: Lucilene Corrêa
15.Jun: Márcia Arruda

16.Jun: George Lucas
16.Jun: Rosineide Santos
18.Jun: Andrea Ediângela
19.Jun: Rosineide Santos

Culto em Ações de Graça
Data: 05/07/09
Horário: 18hs
Local: Igreja Batista Gênesis
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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 - Culto dos 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.Seminário Evangelístico;

8.Implantação de Grupos Pequenos;

9.Ministério Vida Melhor;

10.Ministério de Jovens e Adolescentes.

Agenda Gênesis

19 e 20/Jun : Impacto Evangelístico

26 e 27/Jun : Impacto Evangelístico

27/Jun : Atividade Evangelística

03/Jul : Grande Vigília

05/Jul : Aniversário do Min. de Intercessão

11/Jul : Atividade Evangelística

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

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

Escala semanal Ministério Diaconal

“Servindo com excelência a Noiva de Cristo”

QUI DOM (M) DOM (N)

18/6/09 18/6/09 21/6/09

Dirigente ROSÂNGELA - PR. SÉRGIO

Água CIDA - GELZA

Ofertório BONIFÁCIO ROSÁRIA ELZA

Recepção-1 LUIZ / JESSÉ - LUIZ / JESSÉ

Kids - - DILSON

Estacionamento - - BONIFÁCIO / MARCELO

Visitantes - - BRÁZ / NIREIDE

DIAS

Coordenador da Equipe: Diac. BRÁZ (Contato: 9125-0340)

SERVIÇO


