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Informativo Nº119

ANO III

Esquecendo o principal
Pr. Harry Tenório
(Lucas 12.31) – “Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão
acrescentadas”.
Nunca a igreja cristã capacitou tantos pregadores do evangelho como em nossos dias,
nunca ouvimos ministros tão eloqüentes, nunca dispusemos de tantos recursos de
mídia, contudo a igreja cristã perdeu o foco correto e o impacto de suas mensagens.
Jesus veio realizar uma obra de resgate, pertencíamos ao reino das trevas e hoje graças
a Ele pertencemos ao reino da Luz. Sua mensagem, portanto, era focada nos princípios
do novo e eterno reino para onde iremos um dia. Em seus ensinos estavam expressos
todos os princípios do Reino de Deus, este era o foco de suas mensagens. Ele desejava
nos capacitar para morarmos lá.
O texto nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus, como forma de recebermos todas
as outras coisas que desejamos e isto nos leva obrigatoriamente a uma transformação
de motivações e perspectivas. Buscar primeiro o reino de Deus vai muito mais além de
está dominicalmente em uma igreja cristã. Vejamos então o que é buscar primeiro o
reino de Deus:
1 – É ter consciência de que nada ou ninguém está oculto diante dos olhos de Deus, e
isto faz toda diferença. O céu não é um lugar para habitante de dupla personalidade, o
que fazemos diante ou na ausência de alguém é visto por Deus. Na verdade, nunca
estamos sós e haveremos de prestar contas de cada ato que fizermos ou ação que
praticarmos (2).
2 – É andar prevenido contra as astutas ciladas do diabo, porque ele tem poder de
matar, roubar destruir e lançar no inferno (5).
3 – Deus protege a todos que o teme e o busca, sabendo que até os cabelos da nossa
cabeça estão contados, e não há um deles que caia que não seja com a permissão dEle
(7).
4 – Todo aquele que confessar que Jesus é Senhor, poderá contar com a cumplicidade de
ter seu nome confessado diante de Deus pelo próprio filho. Ele é o nosso mediador e
intercessor junto ao Pai (8).
5 – Que nós deveríamos fugir do amor aos bens materiais, porque os valores da vida não
consistem na riqueza que se acumula (15).
6 – O verdadeiro rico é o que ajunta tesouros espirituais através de uma vida de
comunhão abundante com Deus, de uma religiosidade que se manifeste em ações
práticas e não apenas de práticas litúrgicas (21).
7 – Devemos disciplinar a ansiedade que muitas vezes aprisiona o nosso coração com
preocupações acerca do que comeremos no amanhã ou como compraremos roupas para
nos vestir porque Deus é fiel para suprir nossas necessidades (22-24).
8 – Que somos um pequeno rebanho com um grande privilégio, o de termos sido
escolhidos por ele para morarmos em seu reino (32)
Por tudo isto, concluo afirmando que Deus espera muito mais de cada um de nós do que
o simples cumprimento de dogmas religiosos e que quando buscamos seu reino em
primeiro lugar todas as demais coisas nos são acrescentadas.

FIM!

Filiada a

Pastores e
Presbíteros
Pr. Harry Tenório
82-9444.7751
pastorharry@
ibgenesis.com.br

Viagem Missionária
No

próximo final de semana a IBI Gênesis realizará sua 1ª viagem
missionária. Iremos para a cidade de União dos Palmares, onde
realizaremos atividades evangelísticas e trabalhos sócio-culturais com a
população da cidade. Pedimos a oração de toda igreja por esta viagem e
para que o Senhor venha realizar tudo aquilo que ele nos tem preparado.

Pr. Agripino
Marinho
82-3352.2219

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

.........................................................................................
Ministério de
Esportes
Informamos que retomamos com
o voleibol nas quartas-feiras às
19h. Venham participar e tragam
seus amigos.

.......................................
Recadastro de
Membro
Hoje é o último dia para realizar o
seu cadastro de membro. Se você
ainda não fez, no final do culto
procure um de nossos obreiros
para realizar o mesmo.

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

Pr. Guilherme
Cerqueira
82-9973.1510
pastorguilherme@
ibgenesis.com.br

Feirão de Usados
13.12.2009
FAÇA SUA DOAÇÃO

.......................................
Culto de Jovens e
Adolescentes

.........................................................................................
Ministério de Louvor
Você sente o desejo de participar do Ministério de
Louvor? A partir de hoje estamos abrindo novas vagas
para todo aquele que se sentir chamado por Deus para
louvá-lo através desse ministério. Se você canta, toca,
tem habilidades com computador, administração,
secretaria ou organização de eventos, venha e
conheça-nos, pois os seus dons e talentos são muito
importantes para nós. As inscrições vão até o dia 06.Dez. Em Jan/2010
estaremos iniciando uma nova caminhada, acreditando e investindo em
novos levitas. Se você tem mais de 15 anos de idade e é membro da
Gênesis, procure qualquer integrante do Ministério de Louvor e
manifeste o seu desejo. Estamos orando por você - Rose Manso.

Acampamento da Família 2010

Agende Gabinete

Chácara Stª Terezinha – De 13 a 16/Fev

82.3032-3019
82.9147-7635

Onde será? - Chácara Stª Terezinha - Rua Dep.
Armando Nogueira Soares, 716 – Antares. A estrutura
possui piscinas (adulto e infantil), campos de futebol,
campo de areia (voley), boate, salão de festas, amplo estacionamento, área
de camping, banheiros e etc.

Inscrições: No valor das inscrições estão inclusos 7 refeições. Visando
baratear os custos optamos por retirar o café da manhã, tendo em vista que
a maioria dos irmãos irá dormir em casa.
R$60,00 - Crianças acima de 7 anos, Jovens e Adultos;
R$40,00 - Crianças até 7 anos;
É importante destacar que os valores cobrados na inscrição NÃO COBREM
OS CUSTOS TOTAIS DO ACAMPAMENTO. Por isso, estaremos realizando
eventos e cantinas para ajudar nos custos.

Como pagar? - Você pode dividir o valor em até 4 PARCELAS. Tendo
ATÉ O DIA 7/FEV para quitar a sua inscrição.

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

Maiores Informações
- Márcio (Inscrições): 9978.0235 / marcio_servo@hotmail.com
- Marcus (Secretário): 3342.2881 / secretaria@ibgenesis.com.br

Eventos para o
Acampamento 2010
Estaremos organizando 4
eventos e 14 cantinas, a partir
do próximo domingo. O valor
arrecadado nos ajudará com os
custos do Acampamento da
Família - 2010. É muito importante
que todos participem! As cantinas
serão sempre aos domingos e o
primeiro evento já será uma
“delícia de programação”:
Feijoada - 22/Nov
às 12h - R$5,00
na Gênesis
ADQUIRA HOJE O SEU
INGRESSO!

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

.........................................................................................
Aniversariantes da
Semana
11.Nov:
12.Nov:
13.Nov:
13.Nov:
14.Nov:
14.Nov:

João Romualdo
Miriam de Carvalho
Maria Helena
Samantha de Souza
Edileusa Gomes
Ulisses Guedes

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 (33422881) e agende
uma visita do
Núcleo de Visitação.

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

QUI
12/11/09

DOM (M)
15/11/09

DOM (N)
15/11/09

ROSÂNGELA BOTELHO

-

PR. HARRY

Água

C IDA

-

GELZA

ROSÂNGELA

MÁRC IO

ANTÔNIO

Recepção-1

MARC ELO / IZAURA

-

LUC IANE / ROSÁRIA

Recepção-2

-

-

BONIFÁC IO / EDILENE

Kids

-

-

BRÁZ

Estacionamento

-

-

MARC ELO / MÁRC IO

Visitantes

-

-

DÍLSON / ROSÂNGELA

Ofertório

Coordenador da Equipe: OSMARI (Contato: 8801-7695)

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

08:00
09:00
16:30
17:15
18:00

-

Consagração
Escola Bíblica
Intercessão, oração, agradecimentos
Adoração Alternativa
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
14:00
15:00
15:00
18:30

-

Futebol Masculino
Ensaio Ministério de Teatro
Ensaio Ministério de Dança
Ensaio do Min. de Louvor
Ensaio do Min. de Coral

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

Atividades Semanais
Domingo

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.Acampamento da Família 2010;
10.Ministério de Jovens e Adolescentes.

..................................................
Agenda Gênesis
14 e 15/Nov : Viagem Missionária
21/Nov : Culto de Jovens e Adolescentes
22/Nov : Feijoada da Comunhão
28/Nov : Confraternização Min. Diaconal
04/Dez : Grande Vigília
05/Dez : Evento CIBISA
12/Dez : Culto de Jovens e Adolescentes

