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EU PRECISO CASAR
Pr. Harry Tenório

 (Gênesis 19.31-32) – “Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há 
homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra; Vem, demos de beber 
vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência 
de nosso pai”.

Deus confidencia a Abraão:  “as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu 
pecado é tão grave que resolvi descer para ver se o que eles têm feito corresponde ao que 
tenho ouvido”. É lógico que estamos falando de duas cidades muito impenitentes, mas é fato 
que a vida se “robotiza” dentro de uma metrópole. E não é só de promiscuidade sexual que 
as grandes metrópoles estão feridas, caso evidente das duas cidades bíblicas. O egoísmo e o 
individualismo campeiam, o coração fica frio e desumano. Já não se coloca a cadeira na 
porta de casa para bater um papo com o vizinho. E a respeito disto, me diga seu moço quem 
são meus vizinhos? Eles estão sempre apressados que não me dão nem um tchauzinho. 

Cidade grande é mesmo uma coisa estranha. O homem que namorava fazia cinco anos com 
a filha do seu Totonho, não tem vergonha de ter “abusado” da pobre moça e deixado a 
menina na rua da amargura. Problema dela vive dizendo o miserável. E olhe que para ser 
homem direito e ter vergonha na cara nem precisa ser um crente. Seu moço, que coisa 
estranha é este negócio de viver em cidade grande. 

Se tem outra coisa que eu não gosto nas grandes cidades, é esta história das senhorinhas 
ficarem dizendo não tem homem para casar.  Nem na igreja, dizem as mais apressadas. 
Moço, aqui no interior, mesmo com pouca gente não é assim não. Quando se demora, o 
crente ora, Deus houve sem demora, e manda um bom moço na hora. Agora o senhor pensa 
que isto é coisa nova? É não seu moço, e para averiguar sem demora é só a bíblia espiar. Lá 
no livro do princípio, ora veja se pode, quando as duas filhas de Ló se viram sozinhas com o 
pai, o conselho da mais velha para a mais nova foi embebedar o coitado do pai para ter 
relações com o pobre homem bêbado, dizendo que era para receber a semente e perpetuar 
a geração. Seu moço, que pouca vergonha! Como pode duas moças fazer isto assim? Ai meu 
Deus, que você livre os meus, e por misericórdia de vocês também livre os seus. 

Agora dona moça, só para encerrar, é melhor a senhora parar para me escutar. Não faça 
assim como a filha mais velha de Ló não. Quando Deus fez um Adão, em seguida deu-lhe 
uma Eva. A senhorinha tem cara de inteligente, não é das que pensam que depois de fazer a 
primeira união Ele perdeu a fórmula. 

Ai dona menina, aqui na roça difícil era casar a Mariquinha. A moça parece que foi feita 
apressada. O cabelo era pixaim, do nariz pontudo, e bumbum tabuado. Mais sabe, apesar 
daquela moça não ser nenhum primor de beleza, gostava de orar que era uma riqueza. E foi 
mesmo assim, com muita oração, que Jesus um dia de longe mandou para Mariquinha um 
belo homão. AH, AH, AH, as outras senhorinhas ficaram com muita inveja disto seu moço, se 
tem um culto que igreja fica cheia é o culto de oração. Foi lá que outro dia até a Maria 
encalhada, depois de ouvir o sermão, quando já se preparava para ir para casa encontrou o 
seu João.
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2º Encontro de Jovens e Adolescentes
Nos últimos informativos você deve ter se perguntado: Quem está 

chegando? Quem é ele? A resposta é bem simples. Está chegando o 2º 
Encontro de Jovens e Adolescentes IBI Gênesis. 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 
deixem para a última hora, pois as vagas são limitadas. O valor da 
inscrição é de apenas R$ 40,00 (por pessoa) e a idade mínima para 
participar é de 12 anos. 

O tema desse grande encontro será:

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 
17.Min.Visitação

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

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

Consagração de 
Santa Ceia

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

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.

Consagração de Santa Ceia
Data: 08/03/09

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

Dirigente: Diac. Marcelo

Reunião 
Coordenadores ECC

Na próxima Terça (17/02/09) às 

19:30hs em nossa igreja 
acontecerá reunião com todos os 
coordenadores de equipes do 2º 
ECC da Igreja Batista Gênesis. A 
p r e s e n ç a  d e  t o d o s  é  
indispensável. 

 

Grande Vigília
Você e sua família são nossos 

convidados  especiais para 
participarem de uma grande 
vigília promovida por nossa igreja. 
Será no dia 06/03/09 das 19 às 
23:30hs. Sendo que de 19 às 
20hs teremos um culto de 
oração. Não perca!

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



Cantina Geração 
Atitude / Ativa

Venha até nossa cantina para 

saborear nossas delícias e ainda 
abençoar a vida dos jovens de 
nossa igreja. Toda a renda 
arrecadada com a venda de lanches 
será revertida para a realização 
do 2º Encontro de Jovens e 
Adolescentes. Não vá para casa 
sem nos abençoar.

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.

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

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

Reunião Ministério Diaconal
Informamos e convocamos todos os diáconos e obreiros para reunião 

administrativa que ocorrerá no dia 18/03/09 às 19:30hs em nossa 
igreja. Pedimos que todos estejam presentes, pois trataremos de 
assuntos importantíssimos para nosso ministério e igreja.

                                

Ministério de Louvor
O fruto na vida do músico

Temos aprendido que para tocar na casa de Deus, um simples 

conhecimento da arte de tocar ou cantar não é suficiente. Como 
posso ministrar a Deus se não tenho amor por vidas, compaixão pelos 
perdidos, uma chamada ardente, por conquistar as nações por herança 
para o Grande Yeshua? Jesus disse: "...Ide e fazei discípulos..." (Mt 
28.19,20). Para ser um músico ungido, não basta conhecer a arte, é 
necessário dar o fruto que Deus espera de cada um de nós, discípulos de 
Jesus. A ordem é para todos. Não acreditamos em uma adoração 
descomprometida com ganhar vidas, consolidá-las, discipulá-las e enviá-
las. Esta visão também está responsabilizada aos músicos que ministram 
na Casa do Senhor, pois quando nos reunimos como igreja, a atmosfera 
do culto a Deus muda se, verdadeiramente, estamos cumprindo sua 
chamada "ganhar almas". O que apresentamos a Deus como oferta de 
louvor é resultado de uma vida intensa de dedicação a Ele e sua obra. 
Músico ganha almas, gera frutos para Deus. Ninguém está isento dessa 
chamada, que não é fardo, mas agrada o coração do Pai.

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

Consultoria

Com fé e esperança tudo se 
ALCANÇA!

Se você pensa que seu negócio 

não vai à frente, talvez o que está 
f a l t a n d o  s ã o  p e s s o a s  
CAPACITADAS em sua empresa.

Fale com a Administradora:
Luciângela J. Amorim

CRA/AL 1.1366

Consultora em Atendimento ao 
Cliente. Para maiores informações 
e contatos ligar para 9331-1321 
ou através do e-mail:
luciangela_amorim@hotmail.com

Agradecemos antecipadamente
 a presença de todos vocês



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
19:00 - Futebol Masculino

Quarta
19:00 - Voleibol

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
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.

Comunicado

A  Ig re ja  Bat i s ta  Gênes i s  

comunica que no próximo 
Domingo (22/02/09) não 
haverá Escola Bíblica Dominical  
(EBD) e nem o Culto a noite. 
V o l t a r e m o s  c o m  n o s s a s  
at iv idades normais no dia 
2 6 /0 2 /0 9  ( qu i n t a - f e i r a ) .  
Agradecemos a atenção e 
compreensão de todos.

Agenda Gênesis

17/Fev : Reunião coordenadores ECC

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

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

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

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

Aniversariantes da Semana
15.Fev : Elayne Barros
15.Fev : Antônio Lima Morais
16.Fev : Clarissa Sampaio
18.Fev : Francisco Luís

20.Fev : Valdileide de Araújo
21.Fev : Helcias Fragôso
21.Fev : Pr. Sérgio Corrêa

Escala semanal Ministério Diaconal
DIA

QUI

19/2/09

Dirigente ISABELLI

Água IZAURA

Ofertório LUCIENE

Recepção-1 JAMESON / OSMARI

Recepção-2 ANTONIO / ELENI

Kids -

Estacionamento -

Visitantes -

Coordenador: Diac.Dilson (Contato: 8851-5525)

SERVIÇO


