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Limpando o argueiro do olho
Pr. Harry Tenório

(Mateus 7.5) - “Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em 
tirar o argueiro do olho do teu irmão”.

Ocupar-se com o erro dos outros é um sinal de que a própria reputação foi 
arranhada. Alguns tentam esconder seus próprios erros se ocupando em encontrar 
erros nos outros. Este é o consolo dos tolos. Neste assunto, quanto mais se cava, 
mais se enlameia. O homem prudente evita ocupar-se com os erros alheios.

A Bíblia está repleta de casos de pessoas imperfeitas que de alguma forma tiveram 
dificuldades de debelar do seu caráter seus defeitos, mas que ficaram desviando o 
foco da questão para os erros alheiros. É uma prática demoníaca que só atrasa o 
processo de crescimento do cristão.

Caso clássico, os amigos de Jó ao vê-lo sofrendo invertem a missão de consolo ao 
sofredor produzindo discursos puritanos na busca de encontrar o pecado inexistente 
de um homem santo. A missão dos supostos amigos, apenas alonga e acentua o 
sofrimento do patriarca. Enquanto Jó procura defender-se dos discursos 
acusatórios, perde um precioso tempo que poderia ser gasto na adoração ao seu 
Deus.  Seu exemplo serve de uma preciosa lição a nós. Tudo não passava de uma 
ardilosa estratégia do inimigo para lançar sobre sua consciência um sentimento de 
culpa inexistente. 

Jesus nos ensina sobre a necessidade de uma auto-avaliação que pode nos levar a 
um processo de limpeza interior. A questão passa pelo reconhecimento das nossas 
próprias debilidades como tarefa árdua, mas necessária de santificação. Dois juízos 
condenatórios a esta forma de procedimento é lançada por Jesus. O primeiro é do 
rigor aos que julgam. Freqüentemente encontramos entre irmãos pessoas que 
recebeu do Senhor um profundo perdão aos seus erros. Se quando fomos 
agraciados pelo perdão divino nos sentimos privilegiados, por que não somos 
misericordiosos com os mais fracos? O segundo se refere justamente a 
dubiedade do nosso comportamento, pois é pura hipocrisia amar o perdão e não 
desenvolvermos um comportamento perdoador.

Somos um baú de más lembranças. Quase sempre esquecemos os favores 
recebidos, mas guardamos qualquer mau comportamento de outros contra nós, por 
mínimo e insignificante que sejam. Este comportamento não é recomendável a um 
cristão, a menos que queiramos de fato assumir a condição de hipócrita. Por tudo 
isto vai uma renovação da recomendação de Jesus: Tira o seu argueiro primeiro 
irmão. 
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Culto de Natal
Dezembro chegou e para onde quer que nossos olhos se voltem vemos a 

movimentação em torno das comemorações de Natal. Ruas, prédios, 
casas e lojas, todos ornamentados para a celebração desta data 
mundialmente comemorada. As lojas e os shoppings batem a cada ano 
recorde de público e faturamento. Alguns lugares chegam a ficarem 
abertos durante 48 horas ininterruptas. No ambiente de trabalho, o 
amigo oculto não pode faltar, a correria é grande em busca do tão sonhado 
presente, seja ele para ser dado ou mesmo para recebê-lo.
Quando pensamos em tudo isso que nos cerca, muitos 
questionamentos invadem a nossa mente: Será que apesar da data ser 
comemorada em âmbito global as pessoas realmente sabem o que é o 
Natal? Será que a pessoa mais importante da festa é realmente 
lembrada? O texto bíblico relatado em Lc 2.11 anuncia: “É que vos 
nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor.”
Jesus é e sempre será o verdadeiro sentido do Natal. “Então, de repente, 
apareceu junto ao anjo grande multidão da milícia celestial, louvando a 
Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os 
homens de boa vontade.” Os céus estavam proclamando tamanho 
milagre! Jesus é o Natal, é Ele que nos dá a paz, a salvação e a vida! Neste 
Natal faça diferente, receba Jesus! Ele é o presente perfeito e eterno 
que Deus preparou para você. Venha você e sua família participar do 
nosso Culto de Natal. 
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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.Libras 
15.Min.Louvor 
16.Min.Pastoral 
17.Min.Teatro 
18.Min.Visitação

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

Você Sabia?

O dia claro dos judeus, 

em contraste com a 
noite, era dividido em 12 

horas, as quais eram contadas 
desde o nascer até o pôr-do-sol 
(Jo 11.9). Assim em (Mt 20.1-
10) a terceira hora corresponde a 
9h; a sexta, ao meio-dia; a nona, 
a 15h; e a décima primeira, a 
17h. Em (At 23.23) a terceira hora 
da noite corresponde a 21h. O dia 
completo, de 24 horas, ia de um 
pôr-do-sol ao outro. Os judeus 
agrupavam as horas da noite em 
três vigílias de quatro horas 
cada uma. 

(fonte: Bíblia online)

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

          Ministério de

         

         O Ministério de Esportes 

de nossa igreja, informa que 
r ea l i z a r á  no  p róx imo  d i a  
27/12/08 sua confraternização 
de fim de ano. O objetivo maior é de 
agradecer ao Senhor por todas as 
conquistas do ano. A mesma 
acontecerá em uma chácara com 
piscina e campo de futebol. 
Interessados em ir para esta 
confraternização, procurar por 
Eduardo e inscrever-se. O valor 
do passeio é de R$ 10,00 (com 
almoço incluso) por pessoa e deve 
ser pago antecipado.

Culto de Natal 

na Igreja Batista Gênesis

Dia 24.Dez às 19:30hs

Esportes



Confraternização Ministério Diaconal

O Ministério Diaconal convida todos os diáconos e obreiros para a 

confraternização de fim de ano do ministério. Será realizada no dia 
27/12/08 em um sítio na Barra Nova (Marechal Deodoro -AL) das 08 às 
17hs. Para maiores informações falar com Dilson (líder do ministério). 
Vamos todos agradecer a Deus pelo ano de vitória e nos divertir 
também. 

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.

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

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

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

1ª Grande Grande Vigília de 
Oração 2008

Não fique de fora da Primeira grande vigília do ano 

de 2009 que acontecerá na última Sexta-feira do 
mês de janeiro (30/01/2009) às 20hs em nossa 

igreja. Estaremos orando por nossa nação, famílias, emprego, causas 
impossíveis, libertação, prosperidade e avivamento. Não perca a 
oportunidade de estar conosco nestes momentos de fé, adoração, 
louvor, testemunhos, palavra e comunhão. Venha e traga 
convidados.

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

Uma despedida 
temporária

Domingo passado (14/12/08) foi 

a despedida oficial do Casal 
Jobair e Rosenir. Nossa mais 
profunda gratidão por tudo que 
fizeram pelo Senhor e pela igreja. 
Vocês marcaram nossas vidas 
para sempre. Estamos orando 
pe lo sucesso  deste novo  
e m p r e e n d i m e n t o ,  e  
esperançosos de que a distância 
nunca irá nos separar e que a 
despedida seja temporária. 

Reunião 
Pastores e 
Diáconos

I n f o r m a m o s  e  

convocamos todos os pastores e 
coordenadores da diaconia para 
reunião que acontecerá no dia 
05/01/09 às 19:30hs em nossa 
igreja. Pedimos que estejam todos 
presentes, pois iremos tratar da 
realização do 1º Encontro de 
Diáconos da Igreja Batista 
Gênesis.  

Aniversariantes da 
Semana

23.Dez : Alyana Manso
25.Dez : Nathália Araújo
27.Dez : William Pimentel

Geração Atitude

Agradecemos a todos os irmãos 

que tem contribuído com nossa 
cantina. Graças a ajuda de todos 
estamos conseguindo atingir 
nossos objetivos. Muito obrigado 
mesmo e continuem lanchando!



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
19:30 - Ensaio do Min. de Dança
20:00 - Futebol Masculino

Quarta
20:00 - Volleybol

Quinta
18:30 - Intercessão, oração, agradecimentos
19:00 - Ensaio do Min. de Dança Infantil
19:30 - Culto da Santificação

Sexta
19:30 - Ensaio do Min. de Dança
20h:00 - Futebol Feminino

Sábado
15:00 - Ensaio Ministério de Teatro
15:00 - 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.Estruturação dos Ministérios de Ação Social 
e Integração;

3.Ministério Infantil “Gênesis Kids”;

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.

Agenda Gênesis

24/Dez : Culto de Natal

27/Dez : Confraternização Min. de Esportes

27/Dez : Casamento

27/Dez : Confraternização Min. Diaconal

31/Dez : Culto de Ano Novo

05/Jan : Reunião pastores e diáconos

20/Jan : Reunião Ministério Diaconal

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

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

Lágrimas na Semeadura

"Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria!" Salmo 126:5

Normalmente quando algumas coisas acontecem com os outros e que causam sofrimentos, a 

dor alheia parece não ser tão grande assim e muitas vezes criticamos aquelas pessoas pela 
demonstração de fraqueza na angústia. Damos até mesmo conselhos e citamos exemplos de 
alguns que foram fortes durante as lutas. A coisa muda de figura quando somos nós os 
protagonistas da história. O verbo não é mais conjugado na terceira pessoa, mas agora na 
primeira pessoa. O que estava longe, agora está perto. O ser humano foi criado com capacidade de 
enfrentar desastres e calamidades. Talvez você esteja enfrentando algo penoso e esteja se 
perguntando por que tudo isso está acontecendo? É nessas horas que olhamos para os 
tempos da nossa vida. Olhamos para o presente e nada nos anima. Não encontramos energias 
para os afazeres diários e não temos motivações para  seguir em frente. Olhamos para o futuro e 
não vemos nada.  O segredo então é olhar para o passado, todavia, esse olhar deve ser racional, 
objetivo e com o propósito de recordar que nem tudo foi o que parece ser hoje. O passado é nosso 
aliado. Ele deve ser visitado apenas e não habitado permanentemente. Visitamos o passado e 
trazemos a memória o que Deus fez por nós. Quantas bênçãos! Quantos livramentos! Onde 
estão todas essas coisas hoje? As bênçãos deixaram de existir porque hoje as adversidades são 
muitas? Renove suas esperanças em Deus e mesmo no meio do choro, saia semeando. Faça 
provisões para o futuro que você não sabe como será. Todavia, quando o futuro chegar você 
desfrutará dele porque mesmo quando não podia ou não tinha forças, você semeou.


