
Progredindo em santidade
Pr. Harry Tenório

(I Tessalonicenses 4.1) -  “FINALMENTE, irmãos, vos rogamos e exortamos no 
Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e 
agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais”.

Na Pomerânia, um estado ao norte da Alemanha, aconteceu um avivamento espiritual que 
motivou aqueles cristão a buscarem mas intensamente a Cristo. Muitos entregaram sua vida 
a Jesus e outros voltaram a ser praticantes da fé. Para conhecer melhor a Bíblia formaram 
grupos de estudos bíblicos em muitos lares, onde também oravam. Como na Pomerânia o 
inverno é muito intenso, antes de começar cada estudo bíblico tomam um copo de vinho para 
aquecer o sangue. Achavam isto muito natural. Porém, se algum dos membros daqueles 
grupos de estudos fumasse era imediatamente banido por ser considerado mundano e não 
convertido.

Em Westfália, outro estado da Alemanha, onde o inverno não é tão rigoroso, também houve 
um avivamento que motivou muitos a estarem buscando a presença do Senhor. Eles também 
formaram grupos de estudo onde muitos aceitaram a Jesus como salvador e outros voltaram 
a prática da fé cristã. Lá eles iniciavam suas reuniões dando umas baforadas de cachimbo, e 
achavam tudo isto muito natural. Porém, se alguém viesse a tomar um copo de vinho era 
imediatamente banido do grupo, pois consideravam-no mundano e não salvo.  

Um jovem se converteu no interior do estado de Sergipe, e em sua experiência de conversão, 
no dia em que entregou sua vida a Jesus chorou convulsivamente. Os anos passaram, ele fez 
Teologia e foi consagrado pastor. Conversando comigo, confidenciou que só acredita que 
uma conversão fosse genuína quando o pecador vem ao altar em choro convulsivo. Por isto, a 
cada culto, na hora do apelo, faz questão de conferir se há lágrimas nos olhos dos que 
entregam sua vida a Jesus. Se não chorou não batiza, porque ainda não teve um encontro 
real com Deus.

Um grupo de irmãos foi avivado na Paraíba e começaram uma busca intensa pela presença 
de Deus. Muitos se converteram, formou-se uma nova denominação onde todos vivem 
motivados exclusivamente pela Fé. Os ensinos sobre a Fé foram se acentuando, grupos de 
estudo nascendo, de forma que hoje se alguém adoece na igreja e não é curado, logo é 
discriminado no meio da congregação como alguém de fé mirrada. Não foi curado porque não 
tem fé, ensinam de forma excludente.

Depois destes extremos expostos, quero lembrar o que me dizia meu pai quando estava me 
ensinando a dirigir em tempo de inverno nas estradas lamacentas das cidades do interior 
onde moramos: “Meu filho, evite o risco do carro escorregar para uma das valetas laterais. 
No inverno sempre conduza o carro pelo meio da estrada”. 

A vida cristã e o conhecimento de Deus podem nos levar para caminhos extremos. Se não 
soubermos nos conduzir com prudência, buscando a santidade e a separação de coisas que 
desagradam a Deus, podemos cair em valetas que danificarão nossa espiritualidade. O 
ensino de Paulo, sempre muito equilibrado, nos leva a meditar na existência de uma única 
maneira de agradar a Deus, e é desta maneira que devemos andar, progredindo de forma 
constante e consistente em santificação, andando no centro da sua vontade e oferecendo a 
Deus uma vida completamente separada de qualquer forma de desvio comportamental ou 
doutrinário.
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Cadastro 
de 

Membros

Se você ainda não realizou o seu 

cadastro de membro não perca 
mais tempo e faça logo o mesmo. 
Após o culto procure os obreiros 
que estarão no final do templo 
realizando o recadastro. Todos 
devem fazer, independentemente 
da idade e/ou se já faz parte da 
igreja a muito ou pouco tempo. 
Você tem até o dia 08/11/09 para 
fazer seu cadastro.

Pipoca a Dois
No próximo Sábado (31.Out), às 19:30hs em nossa igreja, teremos a 

realização do Pipoca a dois. Um evento promovido pelo Vida Melhor para 
todos os casais. Na ocasião será apresentado um excelente filme, regado de 
muita alegria, diversão, romantismo e muita pipoca. Não deixe de 
participar, adquira já o seu ingresso. O valor do mesmo é de apenas R$ 5,00 
(cinco reais) por casal e as vagas são limitas. Para maiores informações 
falar com Marcelo ou Izaura. 

Treinamento evangelístico e viagem 
missionária

Em novembro estaremos vivendo experiências inéditas em nossa igreja 

com o primeiro treinamento evangelístico, no dia 7 de novembro, e com a 
nossa 1ª viagem missionária, como parte do Projeto Vida Plena. Nos 
dias 14 e 15 de novembro iremos impactar União dos Palmares através 
de evangelismo pessoal, apresentações musicais, trabalho com crianças e 
adolescentes e muito mais. Aceite esse desafio de ser instrumento de Deus 
e de ser ministrado profundamente por Ele. Inscrições, no valor de 
R$15,00, no final do culto, próximo à porta principal. Mais informações: 
Erivaldo ou 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
 

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 

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

<<Cinema a Dois>>
dia 31.Out às 19:30hs

na Batista Gênesis

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

Propósito de 
Oração

A IBI Gênesis através de seu 

Ministério de Intercessão começou 
no último dia 18/10 um propósito 
de 21 dias de oração ininterruptos. 
Os principais motivos de oração 
são pela santidade/unidade na 
igreja e pela retomada da 
construção de nosso templo (além 
de outros motivos). Você é 
convidado a estar orando conosco 
todos os dias das 07 às 08hs em 
nosso templo. Esperamos você!
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Contamos com Você!

Propósito de Oração
de 21.Out a 07.Nov / das 07 às 08hs

na Batista Gênesis



1. Nome: Izaura Martins.
2. Idade: curioso quer saber!
3. Profissão: Professora e secretária do lar.
4. Filme: Comédia e Drama.
5. Livro: Todos de Max Lucado.
6. Cor: Todas, desde que combine com minha 
pele, rsrsrs
7. Passa-tempo: Namorar.
8. Hobby: Minha família.
9. Esporte: Futebol
10. Prato: De louça. Não gosto muito de 
prato de plástico.
11. Mico: Não sei o que é isto!
12. Inesquecível: O nascimento da minha 
filhota!
13. Sonho: Estar na vontade de Deus, 
sempre!
14. Louvor: Que agradam o PAI.
15. Cantor: "CABEÇÃO"rsrsrs.
16. Cantora: Sem preferência.
17. Maior amigo: Deus, meu marido, minha 
filha e família.
18. Ministério: Família dada por Deus em 
Maceió. 
19. Igreja: Aprendizagem em Maceió.
20. Pensamento: "Amar o próximo como a 
nós mesmos".
21. Vida: Depender de Deus.
22. Bíblia: manual de ensinamento.
23. Versículo: "Agrada-te do Senhor, e Ele 
satisfará os desejos do teu oração!" (Sl 
37:4).
24. Deus: Pai.

Aniversariantes da Semana
25.Out: Maria Oliveira
25.Out: Wanessa Pimentel
27.Out: Larissa Dianna
27.Out: Luciângela Amorim
30.Out: Carla Pimentel

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.
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Ministério de 
Louvor

Nossa Visão (sonho): 
Ser uma comunidade 
modelo de verdadeiros e 
apaixonados adoradores 
do Pai, que tem o louvar e 
o adorar como estilo de 
vida e prioridade em tudo 
o que se faz.

Nossa Missão (como 
alcançar o sonho): 
Resgatar vidas através do 
louvor e desenvolver  em 
cada uma a dimensão da 
verdadeira adoração.

Motivos de 
Oração

1 - N o v o s  l e v i t a s .  

Pensamos em crescer 
com o Ministério.

2-Criação de novas 

atividades para 2010.

Ping-Pong

Espaço Louvor

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

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

30.Out: Lisiane Verçosa
30.Out: Salete Ferreira
30.Out: Valdeci Ferreeira
31.Out: Wildson Melo



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.Viagem Mssionária;

7.Cantata de Natal;

8.Implantação de Grupos Pequenos;

9.Treinamento Evangelístico;

10.Ministério de Jovens e Adolescentes.

Agenda Gênesis

31/Out : Pipoca a Dois - Min de Casais

06/Nov : Grande Vigília

07/Nov : Treinamento Evangelístico

08/Nov : Consagração de Santa Ceia

08/Nov : Santa Ceia do Senhor

14 e 15/Nov : Viagem Missionária

21/Nov : Culto de Jovens e Adolescentes

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

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

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

QUI DOM (M) DOM (N)

29/10/09 1/11/09 1/11/09

Dirigente ARLEY - ANTÔNIO

Água ANTÔNIO - KATIANE

Ofertório DÍLSON ISAAC MARC ELO

Recepção-1 ELENI / C IDA - ROSÁRIA / GELZA

Recepção-2 - - MARIA JOSÉ / ALUÍSIO

Kids - - ISAAC

Estacionamento - - BRÁZ / JARBAS

Visitantes - - C IDA / LÉO

DIAS

Coordenador da Equipe: ARLEY (Contato: 8839-6141)

SERVIÇO


