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COMO VOCÊ SE SENTIRIA?
Pr. Harry Tenório

Como você se sentiria se sendo pai, depois de trabalhado muito para dar uma vida 
decente, cercada de muito conforto ao seu filho, descobrisse que ele é profundamente 
indiferente e até desrespeitoso a você? Como você se sentiria se fosse casada, depois de 
ter dedicado fielmente sua vida a seu esposo, descobrisse que ele dorme nos braços de 
outra? Como você se sentiria se soubesse que a pessoa que você ama despreza os seus 
sentimentos e diz que não se importa com você? 

A história do amor de Deus pelo homem sempre foi recheada de ingratidão e indiferença. 
Por mais que Ele tenha demonstrado seu carinho e cuidado pelo homem, ele sempre agiu 
de forma grosseira e ingrata com Ele. O homem sempre agiu como se Deus não tivesse 
sentimentos e não sofresse com suas ingratidões. O Velho Testamento está recheado de 
livramentos, socorros, demonstrações de profundo amor de Deus com o homem, mas 
este quando abençoado e livre, sempre procurou retribuir os esforços divinos com uma 
brutal e dilacerante indiferença.

O silêncio de Deus não pode ser confundido com uma atitude robotizada de um ser 
criado para não sofrer com o amor não correspondido. Um dia ele resolve demonstrar 
com uma história de vida real toda a dor acumulada durante anos no seu coração. 
Convoca um profeta para servir de mártir. Seu nome é Oséias, e vejam o que pede:

(Oséias 1.2) - “O princípio da palavra do SENHOR por meio de Oséias. Disse, pois, o 
SENHOR a Oséias: Vai, toma uma mulher de prostituições, e filhos de prostituição; 
porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do SENHOR”.

Ele queria que o seu povo sentisse a dor de amar uma nação de prostitutos espirituais. 
Gente que não se sentiu atraída pelo seu favor e amor tão leal. A missão do profeta era 
amar uma ingrata. Ele daria um bom nome aquela mulher, arrancaria a pobre moça de 
uma vida de prostituições, de uma vida escrava onde os prazeres da vida eram mais 
significantes do que o amor sólido de uma família espiritual. A prostituta, agora feita 
esposa honrada de um homem de Deus, desprezaria o favor recebido e voltaria à vida de 
prostituições.

A história de Oséias era a própria história de Deus. Quando a mulher resolveu voltar à 
vida de pecados, Deus manda o profeta resgatá-la novamente e de forma incrível voltar 
acolhê-la como se nada de errado tivesse sido praticado.

Não é porque Deus em sua incomparável resistência tenha nos suportado repletos de 
ingratidões, que somos liberados a pensar que Ele não sofre. Ele sempre sai correndo 
para novamente nos limpar, mas isto tem um preço. O preço é um coração dilacerado de 
dor. A cada ingratidão que oferecemos em retribuição ao amor recebido, Deus sofre. 
Sofre, e sofre muito. E se você fosse ele, como se sentiria? Já é hora de dizermos não ao 
pecado, e retribuirmos ao seu amor leal. 
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Grande Vigília
Venha participar de mais uma grande vigília, promovida por nossa 

igreja, que acontecerá na próxima sexta-feira (06/03/09) das 19 às 
23:30 hs.  Serão momentos de oração e adoração ao Senhor. A vigília 
será divida em duas partes, na primeira (das 19 às 20hs) teremos um 
culto de oração e na segunda (das 20 às 23:30 hs) momentos de 
louvor, testemunhos, palavra e oração.  Contamos com a presença do 
amado irmão e de sua família. 

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 

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

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

Ministério de Intercessão
Interceder é colocar-se no lugar de outro e pleitear a sua 

causa, como se fora sua própria. É estar entre Deus e os 
homens, a favor destes, tomando seu lugar e sentindo sua 
necessidade de tal maneira que luta em oração até a vitória 
na vida daquele por quem intercede.

Há muitas definições que nós poderíamos dar sobre intercessão. A mais 
simples está na Bíblia: "Orai uns pelos outros" (tg. 5:16). Ela está cheia 
de exemplos: Abraão suplicou por Ló e este foi liberto da destruição de 
Sodoma e Gomorra; Moisés intercedeu por Israel apóstata e foi ouvido; 
Samuel orou constantemente pela nação; Daniel orou pela libertação 
do seu povo do cativeiro; Davi suplicou pelo povo; Cristo rogou por Seus 
discípulos e fez especial intercessão por Pedro; Paulo é exemplo de 
constante intercessão. Toda a Igreja é chamada ao fascinante 
ministério da intercessão. Interessados em participar de nosso 
ministério procurar pelas irmãs Maria José e Aparecida (Cida).

"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).

Reunião pastores e 
presbíteros

Informamos a todos os pastores 

e presbíteros que amanhã 
(02/03/09) às 19:30hs em nossa 
I g r e j a  h a v e r á  r e u n i ã o  
administrativa com o Pr. Harry 
Tenório. A presença de todos é 
indispensável. 

Santa Ceia 
do Senhor

Venha participar 

conosco do culto de 
celebração da Santa 

Ceia do Senhor. Será no próximo 
dia 08/03/09 ás 18hs em nossa 
igreja. Aguardamos você e sua 
família.

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

Grande Vigília
Dia 06.Mar.2009

Horário: das 19 às 23:30hs
Local: IBI Gênesis



2º Encontro de Jovens e Adolescentes
A Igreja Batista Gênesis está organizando o 2º Encontro de Jovens e 

Adolescentes. Serão três dias de muita adoração, alegria, diversão e 
comunhão. Este evento virá para impactar e mudar a vida de nossos 
jovens e adolescentes. Por isso os interessados em participar ou os pais 
que queiram investir na vida espiritual de seus filhos devem procurar por 
Leonardo, Juliana, Lisiane ou Marcus (Coordenadores do evento) para 
realizarem a inscrição. Não deixe para a última hora, pois as vagas são 
limitadas (já foram preenchidas 50% das vagas). O valor da inscrição é de 
apenas R$ 40,00 (com alimentação e transporte) por pessoa e a idade 
mínima para participar é de 12 anos. O encontro será realizado na 
chácara Paixão (Aeroporto - Rio Largo/AL).

O tema desse grande encontro será:

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 
sercretaria (3342-
2881)  e agende 

uma visita do Min. 
de Visitação.

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

Consagração de Santa Ceia
A Igreja Batista Gênesis, convida você a estar dedicando o domingo

de Santa Ceia ao Nosso Amado DEUS, e assim estar trazendo à
memória aquilo que nos dá esperança. Venha, não perca esta 
oportunidade de, juntos, consagrar-nos ao Senhor.

TEMA:  ...não rasguem as roupas, mas sim o coração... (Jl 2:13).

Consagração de Santa Ceia
Data: 08/03/09

Horário: das 7:00hs às 8:55hs
Local: Igreja Batista Gênesis

Dirigente: Diac. Marcelo



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
19:00 - Voleibol

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.I Encontro do Ministério Diaconal Gênesis; 

3.Realização do 2º EJAD;

4.Implantação de Grupos Pequenos;

5.Ministério de Evangelismo e Missões;

6.Término da Construção;

7.Por nossos Governantes;

8.Pela paz em Israel;

9.Por nossos membros e suas famílias;

10.Projetos da Igreja para o ano de 2009.

Agenda Gênesis

02/Mar : Reunião pastores e presbíteros

06/Mar : Grande Vigília de Oração

08/Mar : Consagração de Santa Ceia

08/Mar : Santa Ceia do Senhor

14/Mar : Aniversário de Aimê

18/Mar : Reunião Ministério Diaconal

27 à 29/Mar : 2º EJAD

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

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

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

Aniversariantes de 22.Fev à 07.Mar

22.Fev : Marília Camila Tenório
23.Fev : Helcio Dias
01.Mar : Camila Fernandes
01.Mar : Maria Helena

02.Mar : Maria Isabel
04.Mar : Laviolete Patrícia
05.Mar : Ângela Teodora
06.Mar : Antoniel Custódio

Escala semanal Ministério Diaconal

QUI DOM (M) DOM (N)

5/3/09 8/3/09 22/2/09

Dirigente ARLEY - PR. SÉRGIO

Água CIDA - ELENI

Ofertório MARCELO DILSON ULISSES

Recepção-1 ALUÍSIO / ANTÔNIO - VINÍCIUS / ROSÂNGELA BOTELHO

Recepção-2 MARIA JOSÉ - RAIMUNDO / AMPARO

Kids - - ARLEY

Estacionamento - - ADELMO / ALUÍSIO

Visitantes - - RONALDO / ELI

DIAS

Coordenador da Equipe: Diac. Antoniel (Contato: 8809-2930)

SERVIÇO


