
Filiada a

Deus é Fiel
Pr. Harry Tenório

(II Corintios 1.18) -  “Deus é fiel...”

A declaração bíblica de que Deus é fiel está presente nas cenas do cotidiano do 
trânsito brasileiro. No começo da minha fé cristã ficava orgulhoso quando 
encontrava um carro com um adesivo com esta proclamação. Achava que atrás 
daquele volante estava uma pessoa com a mesma identidade de fé que tinha.

Há muitos anos atrás deixei de me iludir e percebi que o mais conhecido atributo 
de Deus não revela a fé do condutor, o que tem me feito pensar no efeito daquela 
frase naqueles veículos. Seria uma espécie de mantra ou amuleto? Uma frase que 
inspira segurança aos condutores? Não gosto da forma que estamos nos 
relacionando com Deus. Da forma disposta, a frase é extremamente adoecida, 
interesseira e egoísta. Estamos quase sempre pensando nele apenas como um 
doador de dádivas. O coração de Deus deve ficar extremamente triste com este 
tipo de comportamento humano. Quem gostaria de ser amado apenas pelo que 
pode doar aos outros? Precisamos reformular a nossa forma de nos relacionar 
com Deus, é necessário amá-lo pelo que Ele é e não pelo que ele nos pode dar. A 
rigor, na obra e no projeto da criação Ele nos fez para que nós nos doássemos a 
ele, e não Ele a nós. 

Hoje quando vejo um adesivo destes em algum carro, fico com vontade de 
perguntar: “E você é fiel a ele?” O fato de Deus ser fiel ao homem não muda 
absolutamente nada, o que muda é a minha disposição de fidelidade a Ele. Se não 
sou fiel a Deus a minha religiosidade é vazia, e o meu testemunho é negativo. 
Grande novidade proclamarmos a fidelidade de Deus! Todos sabem disto. A 
novidade que todos querem ouvir é que nós agora somos fiéis a ele.

O adesivo faz o maior sucesso na cidade, só não faz sucesso no coração de Deus. 
Lá vai um mercenário da fé, deve pensar Ele na maioria absoluta dos casos. 

A fé motivada apenas pela fidelidade de Deus é frouxa, e me enoja. Gosto da fé 
proclamada pelo profeta Habacuque, que diz  (Hb 3.17-18) – “Porque ainda que a 
figueira não floresça, nem haja fruto na vide; ainda que decepcione o produto da 
oliveira, e os campos não produzam mantimento; ainda que as ovelhas da 
malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado; Todavia eu me alegrarei 
no SENHOR; exultarei no Deus da minha salvação”. 

- Isto é que é fé, este é o cara!
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Culto de Missões

Um anseio arde no coração de Deus: sarar a nossa terra (v. 2 Cr 7.14)

Ele nos chama de povo Seu, nação eleita, nos institui como reis e 

sacerdotes e nos envia a realizar a cura das nações: “Portanto, vão e façam 
discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu 
estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos".
Como celebração a tamanho privilégio, estaremos realizando o 1º Grande 
Culto de Missões da IBI Gênesis, trazendo à memória a aliança da igreja 
com Deus para a proclamação da salvação em Cristo Jesus. Você está 
convidado a cultuar a Deus neste dia, movendo os olhos para este propósito 
majestoso outorgado por nosso mestre Jesus. Traga amigos e parentes 
não-cristãos para que possam ter a oportunidade de conhecer o propósito 
que Deus elaborou para suas vidas.

Tema: Até que Todos Ouçam
Coordenação: Ministério Até que Todos Ouçam – evangelismo/missões
Mais informações: Erivaldo e Rose (evangelismo@ibgenesis.com.br) 

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 Missões
dia 17.Mai às 18hs

na Igreja Batista Gênesis

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 em participar 
devem procurar Isaac e Katiane 
(líderes do Ministério).

Tarde com o Senhor

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

Venha participar conosco dos 

cultos que estão ocorrendo todas 
as quartas na IBI Gênesis. São 
momentos maravilhosos na 
presença do Senhor. Venha e traga 
amigos.
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Aguardamos você!
Culto de Cura e Libertação

todas as quartas-feiras

das 15 às 17hs na Gênesis



Jantar dos Namorados 2009
Não deixe para comprar de última hora o seu convite, adquira logo o seu. O 

valor é de apenas R$ 40,00 (quarenta reais) por casal. Lembramos que as 
vagas são limitadas. Não fique de fora desta “Noite Tropical ", repleta de 
diversão, alegria, amor e comunhão. O jantar ocorrerá no dia 12/06/09 às 
19hs. Para maiores informações procurar por Marcelo e/ou Izaura.

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.

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

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

Aniversariantes da Semana

10.Mai : Sarah Laís
11.Mai: Jaqueline França
11.Mai: Márcio Lopes

11.Mai: Maria de Cássia
13.Mai: José Anderson
16.Mai: Vinicius Botelho

Jantar dos Namorados
Tema: Noite Tropical

Ministério de 
Esportes

Romanos 12.6 nos diz que “todo 

talento é parte da criação de Deus, 
que nos concedeu diferentes dons 
uns dos outros.” Usamos nosso 
talento esportivo da mesma forma 
que um corista usa o seu talento 
musical para cantar. Todos os 
talentos existem para serem 
usados para a glória de Deus.
Venha colaborar com nosso 
ministério e utilizar seu talento 
para crescimento da obra do 
Senhor. Interessados em fazer 
parte do ministério de esportes 
devem procurar por Eduardo. 

1º Seminário 
Evangelístico

Está sendo organizado o 1º 

Seminário Evangelístico da IBI 
Gênesis. Em breve maiores 
i n f o r m a ç õ e s  e m  n o s s o s  
informativos.

Ministério de 
Intercessão

"Antes de tudo, pois, exorto que se 
use a prática de, súplicas, orações e 
intercessões, ações de graça, em 
favor de todos os homens" (1 Tm. 
2:1).

Intercessão e Oração: Todas as 
terças a partir das 18hs na 
Gênesis...
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Aguardem!

Contamos 
com você!



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
19:00 - Futebol Masculino

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
15:00 - Ensaio Ministério de Teatro
14:00 - 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.Por nossos membros e suas famílias; 

3.Pela paz em Israel;

4.Por nossos Governantes;

5.Término da Construção;

6.Ministério Gênesis Kids;

7.Ministério de Evangelismo e Missões;

8.Implantação de Grupos Pequenos;

9.Ministério Vida Melhor;

10.Ministério Geração Ativa.

Agenda Gênesis

17/Mai : Culto de Missões

01/Jun : Reunião pastores e presbíteros

05/Jun : Grande Vigília

07/Jun : Consagração de Santa Ceia

07/Jun : Santa Ceia do Senhor

12/Jun : Jantar dos Namorados 2009

20 e 21/Jun : Seminário de Evangelismo

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

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

Escala semanal Ministério Diaconal

“Servindo com excelência a Noiva de Cristo”

QUI DOM (M) DOM (N)

14/5/09 17/5/09 17/5/09

Dirigente ERIVALDO - LEONARDO BATISTA

Água ELENI - GELZA

Ofertório ROSÂNGELA BONIFÁCIO MARCELO

Recepção ANTÔNIO / ELENI - MÁRCIO / VAL

Kids - - ISAAC

Estacionamento - - MARCUS / ANTÔNIO

Visitantes - - ADRIANO / CLÁUDIA

DIAS

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

SERVIÇO


