
UM PRESENTÃO
Pr. Harry Tenório

JOÃO 1.16 – “Todos nós temos tirado proveito das ricas bênçãos que Ele nos 
trouxe, bênção sobre bênção amontoadas sobre nós!”

Um filho de um industrial milionário um dia fez a seguinte confissão: “A vida inteira me 
relacionei muito mal com os presentes, eles vinham muito fáceis e sempre em quantidades 
enormes para mim. Na primeira infância, lembro que o meu prazer era destruir os 
carrinhos que meu pai trazia. Amava arrancar as rodas, quebrar os braços dos bonecos ou 
arrancar-lhe as pernas. Quando mamãe dizia que mandaria consertá-los para dar em um 
orfanato, ficava furioso, não havia nenhum sentimento de apego a nada nem a ninguém no 
meu coração. Na adolescência os bonecos e os carrinhos que eu não valorizava passaram a 
ser as namoradas que tive. Não arrancava rodas, braços ou pernas como fazia aos 
brinquedos, mas fazia pior, arrancava pedaços de histórias, de corações, usando as 
pessoas como se fossem apenas objetos do meu prazer”. Esta confissão foi motivada por 
uma profunda crise existencial que estava passando. Agora maduro, tentou repetir a cena 
com uma mulher que amava muito, mas ela cansou. Cansou de ser usada, cansou de ser 
traída, cansou da convivência com um homem adulto fisicamente, mas de comportamento 
infantil. Comunicou a ele que o relacionamento estava acabado, e que não haviam chances 
de volta. Agora observando o que havia perdido, concluía: “Ela foi o melhor e mais 
exclusivo presente que Deus havia me dado, mas infelizmente não soube valorizar, joguei 
fora”. As lágrimas intensas revelavam sua dor, estava amadurecendo.

Quando Deus enviou Jesus a este mundo, a embalagem não era das mais expressivas, o 
rótulo do presente não era chamativo. Veio pobre, nasceu em uma manjedoura, era filho 
de carpinteiro, uma das muitas profissões humildes que existia na época. Encontrou uma 
humanidade enriquecida em seus conceitos, individualista e acomodada. Não houve muita 
aderência da sua proposta de instalação do reino de Deus nos corações dos homens. João 
descreve de forma sofrida o quadro: (João 1.11) -  “Veio para o que era seu, e os seus 
não o receberam”. Como descrito na parábola da festa de casamento, antevendo todo o 
processo, Jesus disse que Deus havia preparado uma festa para o banquete de casamento 
e convidado os melhores da sociedade para participar da maravilhosa festa, mas eles 
surpreendentemente não compareceram. Foi então que o dono da festa mandou seus 
servos chamar os que não eram dignos, honrados, importantes, os que não tinham 
referência alguma. Agora então a sala do banquete ficou cheia, os israelitas haviam 
rejeitado o presente, mas nós aceitamos.

Os que compreendem o tamanho, a dimensão, a profundidade e a riqueza do presente 
Jesus, desfrutam de uma vida abençoada. O texto nos assegura que deste presente 
emana ricas bênçãos. Jesus é uma fábrica de alegria, quem entende e recebe Ele como um 
presente que Deus enviou a nós sabe muito bem disto. O apóstolo disse que ele nos trouxe 
uma multidão tão grande de bênçãos, que não temos onde guardar, elas ficam 
amontoadas por falta de espaço. 

Agora que é natal, o mundo celebra o nascimento do menino Deus. Para alguns ele é um 
profeta, para outros o enviado, mas para nós Ele é um presente, o melhor presente que 
poderíamos ganhar. E ele nos trouxe consigo muitas bênçãos, tantas que não temos onde 
guardar. Elas estão ficando amontoadas por falta de espaço, mas se você quiser posso 
dividir muitas bênçãos que ele trouxe para mim com você, muitas delas nem estou 
precisando usar.
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Culto de Ano Novo
No final de um ano e no limiar de um novo ano 

você certamente também já se admirou e disse: 
"O quê? Já chegamos novamente ao fim do ano?" 
Quando isso acontece, somos lembrados de 
como a vida humana é passageira, como o Salmo 
90.9 diz tão bem: "...acabam-se os nossos 
anos como um breve pensamento". A nossa 
vida passa "como um suspiro" ou "como um 
sopro". Quanto mais velhos ficamos, mais rápidos parecem transcorrer os 
anos, pois cada um deles torna-se uma parcela sempre menor de nossa 
vida. E isso volta a nos lembrar que nossa vida é limitada, que o tempo que 
passamos sobre a terra tem um fim. Foi isso que levou Moisés a suplicar ao 
Senhor: "Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos 
coração sábio" (Sl 90.12). Que tipo de sabedoria Moisés pedia? A 
sabedoria de viver a vida de uma maneira que ela tenha valor diante de 
Deus. Nesse sentido o Senhor Jesus nos conclama a juntar tesouros nos 
céus (Mt 6.20) e Paulo nos exorta a buscar "as coisas lá do alto" (Cl 3.1-
2). Vamos investir nas coisas celestiais durante o novo ano, para que nossa 
vida seja cheia de uma riqueza que permanece eternamente.
Venha junto com seus familiares e amigos para nosso culto de ano novo. 
Vamos agradecer ao Senhor por mais um ano de vitórias e pedir a Ele que 
2010 seja repleto de realizações para toda a família 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
 

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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Aniversariantes da Semana

27.Dez: William Pimentel
27.Dez: Antônio Fernandes
27.Dez: Adriano Monteiro
28.Dez: Wanessa Jaynne
29.Dez: Everton Lins 

29.Dez: Lucas André
29.Dez: Hevilândia
30.Dez: Pr. Agripino
01.Jan: Pedro Henrique
03.Jan: Pb. Luiz Carlos

Jantar de Ano Novo
Convidamos todos para participar 

do Jantar de Ano Novo que 
ocorrerá logo após o culto do dia 
31/12. O valor é de apenas R$ 
10,00 (dez reais) por pessoa. Não 
fique de fora. Participe!

à vontade!

Recursos destinados ao acampamento 
da família 2010 - www.ibgenesis.com.br



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.

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

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

Futebol da Comunhão
Na última Segunda (21/12) aconteceu mais um grande clássico entre 

Casados x Solteiros de nossa igreja. Após 2 horas e meia de jogo, a 
hegemonia dos casados foi mantida. Os mesmos venceram por 18 a 13. Os 
solteiros não resistiram as defesas de Márcio Taffarel e os gols de Everton 
Imperador. Foram momentos maravilhosos de alegria, diversão e 
comunhão. Agradecemos a todos que participaram e até o próximo clássico. 

Acampamento da Família 
2010

Chácara Stª Terezinha – De 13 a 16/Fev

Onde será? - Chácara Stª Terezinha - Rua 
Dep. Armando Nogueira Soares, 716 – 
Antares. A estrutura possui piscinas (adulto e 
infantil), campos de futebol, campo de areia 
(voley), boate, salão de festas, amplo estacionamento, área de camping, 
banheiros e etc.

Inscrições: No valor das inscrições estão inclusos 7 refeições. Visando 
baratear os custos optamos por retirar o café da manhã, tendo em vista que 
a maioria dos irmãos irá dormir em casa.

R$60,00 - Crianças acima de 7 anos, Jovens e Adultos;
R$40,00 - Crianças até 7 anos;

É importante destacar que os valores cobrados na inscrição NÃO COBREM 
OS CUSTOS TOTAIS DO ACAMPAMENTO. Por isso, estaremos realizando 
eventos e cantinas para ajudar nos custos.

Como pagar? - Você pode dividir o valor em até 4 PARCELAS. Tendo 
ATÉ O DIA 7/FEV para quitar a sua inscrição.

Maiores Informações
- Márcio (Inscrições): 9978.0235 / marcio_servo@hotmail.com
- Marcus (Secretário):  3342.2881 / secretaria@ibgenesis.com.br
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Family Games e 
Festival de Sorvete

Tarde com o Senhor

Informações:

Eduardo

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)



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.Family Games;

7.III ECC (Encontro de Casais com Cristo);

8.Implantação de Grupos Pequenos;

9.Acampamento da Família 2010;

10.Ministério de Jovens e Adolescentes.

Agenda Gênesis

31/Dez : Culto de Ano Novo

16/Jan : Casamento

17/Jan : Café da Comunhão

20/Jan : Culto de Formatura

09/Jan : Sanduba Fest

10/Jan : Consagração de Santa Ceia

10/Jan : Santa Ceia do Senhor

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

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

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

QUI DOM (M) DOM (N)

31/12/09 3/1/10 3/1/10

Dirigente BRÁZ - MARCELO

Água LUCIANE - KATIANE

Ofertório DÍLSON ROSÂNGELA BARBOSA ULISSES

Recepção-1 LÉO / JULIANA - ALUÍSIO / MARIA JOSÉ

Recepção-2 LEONARDO / CIDA - OSMARI / EDILENE

Kids - - MARCUS

Estacionamento MARCUS / JARBAS - JORGE / BRÁZ

Visitantes NIREIDE / MARCIELLE - ANDRÉ / ANGÉLICA

DIAS

Coordenador da Equipe: MÁRCIO (Contato: 9978-0235)

SERVIÇO


