
QUEM TEM UM CORAÇÃO EXCELENTE?
Pr. Harry Tenório

“Disse Davi ao profeta Natã: Veja! Eu moro num lindo palácio construído com cedro, 
enquanto a Arca do Senhor está numa simples tenda do lado de fora! Vamos, faça 
tudo o que você tem em mente, respondeu Natã” (2 Sm 7.2-3).

O sentimento de Davi revelou o tamanho da sua paixão por Deus. Ele se achou indigno de 
residir em um local luxuoso, belo e confortável enquanto a Arca ficava na tenda. Quantas 
vezes paramos para pensar nisto? Investimos todas as nossas economias para ter um belo 
carro, uma bela casa, mas quanto investimos na casa de Deus? Quanto tempo investimos na 
construção da nossa carreira profissional, sobrando as migalhas de tempo para Deus? 

Como o sentimento de Davi era repleto de boas intenções, jamais Natã pensou que Deus 
recusaria aquela oferta, e recebendo a confissão do Rei o aconselhou a construir 
imediatamente o templo. Deus revelou ao profeta que esta vontade não se cumpriria na 
geração de Davi. Ele tem lá seus planos e são sempre melhores e maiores que os nossos. A 
atitude de Davi, no entanto, produziu profunda comoção no coração de Deus, que diz jamais 
ter reclamado da ausência de um templo de adoração a Ele em nenhuma geração. Ele estava 
comovido com o gesto de carinho de Davi. Penso que nesta hora Deus enxugou as lágrimas,  e 
com o coração embargado de emoção disse: “Eu o  tirei  das pastagens onde você cuida 
de um pequeno rebanho, para ser soberano de Israel, meu povo. Sempre estive com 
você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora pois eu o farei 
tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar 
para Israel, meu povo, e o plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais 
sejam incomodados” (8-10). Um coração apaixonado vê a necessidade do amigo de forma 
que ninguém consegue enxergar.

Aqui neste mundo, facilmente encontramos pessoas que depois de receberem ajudas 
significativas, depois de crescerem, esquecem suas origens humildes e se perdem nos 
labirintos da prosperidade esquecendo até de quem os ajudou. Davi tinha um coração 
excelente, jamais esqueceu o Deus que tanto o ajudou e livrou. Por sua leal fidelidade, porque 
sentia-se extremamente amado por ele, Deus retribuiu seu amor. Davi amava no varejo e não 
no atacado, e por isto se preocupava com os mínimos detalhes. Só quem tem um coração puro 
poderia saber que não poderia construir o melhor para si sem se preocupar também em dar o 
melhor para Deus. Gratidão é um dos sentimentos mais nobres do coração.

Como monarca Davi já tinha tudo, Deus ainda promete muito mais. Ele disse que daria fama, 
muita fama a Davi, mas as promessas se extendem à toda nação que teria paz na terra e um 
lugar seguro para morar. E as promessas prosseguem, Deus promete vitória sobre todos os 
adversários, fez neste exato momento um pacto de que um filho seu o sucederia, selando a 
perpetuidade de um herdeiro seu para o trono de Israel. Seu filho realizaria seu sonho de 
construir um templo para Ele, o sonho de Davi seria realizado. Sabemos hoje pelos eventos 
históricos que Deus honrou sua palavra. O evangelista Mateus, narrando a genealogia de Jesus 

nos mostra que ele pertencia a árvore genealógica de Davi. Além do que,  Davi de fato tornou-
se famoso e seu filho Salomão foi quem construiu o templo. Para quem tem um coração 
excelente, as melhores e maiores promessas jamais feitas e cumpridas.

E pensar que tudo começou com um gesto de amor, de carinho, um sentimento de retribuição 
de um servo ao seu Deus... Davi teve um amor incomum, seus pensamentos e alegrias eram 
só Dele. É só disto que Deus precisa, é só isto que ele quer de nós. Muito pouco, para quem em 
retribuição libera tantos favores.
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Ministério de Ação 
Social

"Se alguém não tem cuidado dos 
seus, e principalmente dos da sua 
família, tem negado a fé, e é pior 
que um incrédulo” (1Tm 5.8).

Hoje é o dia de mais uma 

colheita; iremos poder ajudar 
aqueles irmãos que precisam; 
porém, se você esqueceu sua 
contribuição, acreditamos que no 
próximo domingo irás lembrar de 
trazer e Deus, mais uma vez, te 
abençoará grandemente.

Culto de Missões
Mês de outubro é o mês das 

crianças e, como não poderia ser 
diferente, o culto de missões será 
delas, afinal elas sempre foram 
prioridade no ministério de Jesus.
Vamos ter  um tempo de 
celebração e aprendizado com 
testemunhos, louvores, danças 
das nossas crianças, além da 
presença de uma missionária da 
Aliança Pró Evangelização das 
Crianças (Apec).  Não percam!

Comemoração do dia das Crianças
Será no próximo Sábado (17.Out) a comemoração do dia das crianças. Um 

dia repleto de diversão, alegria e comunhão para nossos pequeninos. Se 
você ainda não inscreveu seu filho(s) procure imediatamente por Jameson 
e Izabelli, pois restam poucas vagas. O valor da inscrição é de apenas R$ 
10,00 (dez reais) + um brinquedo por criança. Não perca tempo e garanta a 
presença de seu filho(s) nesta grande festa.

Projeto Vida Plena
Treinamento evangelístico e viagem missionária

No mês de 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. 
Este tem por objetivo possibilitar-nos crescimento espiritual através de 
vivências evangelísticas e ao mesmo tempo cooperar com a expansão do 
Reino de Deus numa outra cidade. 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 
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Missões e crianças

Dia: 18/10 (próximo domingo)

Às 18hs na Gênesis



Aniversariantes da 
Semana

11.Out: Maria Jessé
13.Out: Igor Nicácio
13.Out: Maria de Fátima
16.Out: Alex Fernandes
16.Out: Aluísio Bandeira
16.Out: Maria Epifânio
16.Out: Roberto Acioli
17.Out: Daline da Silva
17.Out: Márcia Xavier

Recadastramento 
de Membros

Em virtude de problemas 

técnicos, com o banco de dados de 
nossa secretaria, daremos início 
hoje ao recadastramento de 
membros. Todos devem fazer seu 
recadastro, independentemente 
se é membro a muito ou pouco 
tempo. Após o culto procure os 
obreiros que estarão posicionados 
no final do templo para realizar o 
mesmo. Não deixe de fazer o seu 
recadastro. Contamos com sua 
colaboração!

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.

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

Espaço Louvor
Letra de Música

Quem é Deus Como o Nosso Deus?
Grupo: Diante do Trono (Ana Paula Valadão)

Quem é deus como o nosso Deus?
Poderoso e grande El Shadday
O Deus do impossível
Ainda que invisível posso ver o Seu agir
Criador dos céus, da terra e mar
Se importa em me ajudar
Me cerca a todo instante
Com Seu cuidado e Seu poder

Não há outro igual a ti, Senhor
Antes que eu fale, tu já conheces meu 
clamor
Deus que responde, Deus que vê
Deus de milagres, eu posso crer
No Teu poder

Todo poderoso, grande El Shadday
Maravilhoso, forte e guerreiro
Só o Senhor é Deus
Te entronizamos
Não há outro igual
Rei soberano

Acesse

Fale com os levitas

Estamos sendo bênção na vida de 
vocês? Desejam entrar em contato 
conosco? Enviem sugestões para 
os e-mail dos levitas:

Aldinho: aldemmanso@hotmail.com

Alyana: alyanamanso@hotmail.com

Bia: transnicacio@hotmail.com 

Carina: cari_tenorio@hotmail.com

Diogo: diogocardosokeyboard@hotmail.com

Edclécia: edclecialins@hotmail.com

Everton: everlins@hotmail.com 
Getúlio: getulio.vieira@hotmail.com 
Izaura: izaura.martins@hotmail.com

Jarbas: jarbas_jlss@hotmail.com

Jorge: jjslopes@gmail.com 
Junior: juniordt6@hotmail.com 
Lisiane: lyllasv@hotmail.com

Luciana: lube_al@hotmail.com

Marcielle: marciellelopes@gmail.com 

Marquinhos: marcus@ibgenesis.com.br

Montanha: philippebatera@hotmail.com

Nathalia: nathalia.araujo89@hotmail.com

Rose: rosemanso@hotmail.com

Wilson: wdjuniorguitarra@hotmail.com

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

.
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
.

Tudo sobre louvor:
www.adorando.com.br

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



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

17/Out : Evento Gênesis Kids

18/Out : Culto de Missões

24/Out : Culto de Jovens e Adolescentes

31/Out : Evento para Casais

06/Nov : Grande Vigília

07/Nov : Culto de Jovens e Adolescentes

07/Nov : Treinamento Evangelístico

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

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

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

QUI DOM (M) DOM (N)

15/10/09 18/10/09 18/10/09

Dirigente LUCIENE - PR. HARRY

Água EDILENE - GELZA

Ofertório BONIFÁCIO IZABELLI LUCIENE

Recepção-1 ALUÍSIO / MARIA JOSÉ - JARBAS / MARCIELLE

Recepção-2 - - MÁRCIO / VAL

Kids - - MARCELO

Estacionamento - - ULISSES / DÍLSON

Visitantes - - OSMARI / GELZA

DIAS

Coordenador da Equipe: MARCUS (Contato: 9147-7635)

SERVIÇO


