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Amor extremo
Pr. Harry Tenório

O amor extremo de Deus produziu profunda irritação no coração do profeta Jonas. Ele 
não compreendia como Deus desejava oferecer uma oportunidade de perdão e 
salvação a Nínive, capital da Assíra, uma nação que durante muitos anos fora inimiga 
de Israel.  Seu amor é tão extremo que pode até irritar alguns.

O amor extremo de Deus produziu escândalo no coração do povo judeu. Houve um dia 
que foi jantar na casa de Simão, o leproso. Quem se importava com alguém leproso 
naquela época? Quem correria o risco de pegar uma doença contagiosa que produzia 
uma morte tão terrível e para a qual à medicina ainda não havia descoberto a cura? 
Neste jantar uma mulher rouba a cena, quando quebra um vaso de nardo puro e 
derrama o precioso unguento sobre os pés de Jesus. Judas, o discípulo ladrão, se 
levantou contra aquele gesto chamando-o de desperdício. Fez logo conta do que 
poderia ser arrecadado com aquele caríssimo perfume. “Não moleste a moça”, 
defendeu Jesus, afirmando que ela fez boa obra. No seu amor extremo é capaz de se 
incompatibilizar com os fortes para defender os fracos.

O amor extremo de Deus produziu uma revolta nos religiosos, quando para cada 
pecador arrependido liberava o perdão. Para eles o perdão era um valor que tinha que 
ser construído, passando invariavelmente pela estrada do sofrimento. Na cruz, na 
hora da sua morte, ele encontrou com um ladrão que resolveu crer nele como salvador 
da humanidade. Arrependido dos seus feitos repreendia o colega de transgressões. 
Qual a promessa de Jesus para aquele homem? Ainda hoje estarás comigo no paraíso.

O amor extremo de Deus estava presente no perdão a adúltera. A lei dizia que aquele 
que for pego em adultério deveria ser apedrejado. Pegaram um casal em adultério, 
mas levaram só a mulher diante de Jesus para que ele autorizasse sua morte por 
apedrejamento. Ele liberou o apedrejamento com uma condição: “atire a primeira 
pedra aquele que nunca tiver pecado”. Todos se retiraram. Mulher, disse Ele 
afetivamente: “se teus acusadores já retiraram a acusação, eu também não te 
condeno. Vá e não peques mais”.

Na cruz você pode observar o amor extremo de Deus exposto em uma vitrine. Ali Ele 
ofereceu seu filho em sacrifício pelo perdão dos pecados da humanidade. Olhando 
para o amor Deus só encontro um paralelo para este amor no amor da mulher. Notem 
que Deus não recomendou a mulher: “mulheres, amai os vossos maridos”. A 
recomendação veio para os homens, porque as mulheres já amam sem a necessidade 
da força de um mandamento. A mulher é sem dúvida a obra lapidada da criação. A 
todas vocês mulheres, no seu dia, nossa gratidão por ter nos permitido com o seu 
exemplo de amor tão extremo, compreender um pouco melhor o amor de Deus.
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2º Encontro de Jovens e Adolescentes
Informamos que existem poucas vagas para o 2º Encontro de Jovens e 

Adolescentes. Interessados em participar procurem imediatamente os 
coordenadores do evento (Leonardo, Juliana, Lisiane ou Marcus). O 
valor da inscrição é de R$ 40,00 (com alimentação e transporte inclusos) 
por pessoa. Não fique de fora desse grande evento, serão três dias de 
muita adoração, alegria, diversão e comunhão. Este evento virá para 
impactar e mudar vidas. Não deixe para a última hora. Inscreva-se já e 
garanta já sua participação. O encontro será realizado na chácara 
Paixão (Aeroporto - Rio Largo/AL).

OBS: Lembramos que sua inscrição só será confirmada após o 
pagamento da taxa de R$ 40,00.

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 
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Afinal qual é a diferença do 

Teatro secular para o Teatro 
Cristão? TEATRO é vida, é 
colocar vida por meio das falas e 
gestos de expressões emocionais. 
É saber passar vida para quem 
assiste. Fazer teatro Cristão, é 
saber passar que por meio desta 
linguagem, Deus pode falar, 
libertar, curar e salvar vidas. É 
ter Deus como o nosso Diretor e o 
Espírito Santo como a nossa 
Inspiração. Convidamos você a 
fazer parte de nosso ministério, 
interessados procurar por Isaac ou 
Katiane.

Ministério de 
Louvor

O louvor de acordo com 

a própria Bíblia, é o fruto dos 
lábios que confessam o nome de 
Jesus (Heb. 13:15). Adorar a Deus 
é reconhecer e confessar Sua 
glória, Seu poder, Sua majestade, 
não importando o que Ele faça ou 
deixe de fazer. A adoração é pelo 
que Deus é. Na adoração, nos 
humilhamos diante de Deus, 
reconhecemos e exaltamos a 
glória, majestade e poder. Nada se 
pede, nada se reinvidica. 
Apenas... se adora e se alegra pela 
presença de Deus (Hab. 3:17-19).
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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.

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

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

Deus jamais 
esquecerá de você

Testemunho

Quero através do meu testemunho 

l e v a n t a r  u m  l o u v o r  d e  
agradecimento ao Senhor Jesus, 
pela sua misericórdia e por seu 
infinito amor. O mês de janeiro foi 
um mês muito difícil para mim, 
mas foi também o mês em que eu 
pude ver, novamente, Deus agir na 
minha vida. Neste mês eu fiquei 
alguns dias desempregada e 
durante esse período a angústia 
tomou conta do meu coração e 
pensamentos malignos visitaram 
minha mente, isso me entristecia 
mais e mais. Tentava mostrar para 
todos que estava tudo bem, mais só 
o meu Deus sabia o quanto eu estava 
despedaçada por dentro. 
Clamava todos os dias, todas as 
horas, todos os minutos, que Deus 
abrisse as portas de emprego para 
mim, fiz vários contatos e nada 
apareceu. Foi quando lembrei de 
um voto que eu havia feito quando 
comecei a estagiar na Caixa 
Econômica Federal (que foi outro 
milagre) e não estava mais 
cumprindo, logo me veio à mente 
“melhor é que não votes do que 
votes e não pagues” (Ec. 5:5), 
imediatamente pedi perdão a Deus 
e fiz outro voto.

Após isso, passaram alguns dias e eu 
ainda na mesma situação, mas 
orando sempre e Deus em silêncio. 
Em uma certa manhã (nesse dia eu 
estava mais triste que os outros 
dias) eu fui para o banheiro e 
levantei um clamor ao nosso Deus 
e disse que não estava mais 
agüentando, chorei aos pés do 
Senhor e pedi para que ele tomasse 
providências. No período da tarde 
desse mesmo dia, recebi uma 
ligação com uma proposta de 
emprego, algo que eu nem 
imaginava. Comecei o mês de 
fevereiro trabalhando, para honra e 
glória do Senhor. 
Meus queridos irmãos, é incrível a 
misericórdia do nosso Pai, pois 
mesmo quando somos infiés, Deus 
permanece fiel. Tenho absoluta 
certeza que Ele jamais esquecerá 
de nenhum de nós, e quando o 
Senhor estiver em silêncio não 
pense que ele te abandonou, pois ele 
está trabalhando em seu favor.

“Eu, porém cantarei a tua força; pela 
manhã louvarei com alegria a tua 
misericórdia; porquanto tu fostes o 
meu alto refúgio, e proteção no dia 
da minha angústia”. (Sl. 59:16)
 

Aniversariantes da Semana

08.Mar : Ismar Alexandre
10.Mar : Edna Oliveira
10.Mar : Lucas Batista
10.Mar : José Cardoso

11.Mar : José Ronaldo
13.Mar : Pedro Paulo
14.Mar : Nadilson Firmo

Reunião Ministério Diaconal
Convocamos todos os diáconos e obreiros para reunião de nosso 

ministério, que acontecerá no dia 18/03/09 às 19:30hs em nossa igreja. 
A presença de vocês é necessária e indispensável.

Alessandra Régia
Filha do Deus Altíssimo



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

09/Mar : Reunião pastores e presbíteros

14/Mar : Aniversário de Aimê

18/Mar : Reunião Ministério Diaconal

27 à 29/Mar : 2º EJAD

31/Mar : Reunião de equipes ECC

07/Abr : Reunião de equipes ECC

04/Abr : Culto de Jovens e Adolescentes

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

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

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

Escala semanal Ministério Diaconal

QUI DOM (M) DOM (N)

12/3/09 15/3/09 15/3/09

Dirigente ROSÂNGELA BOTELHO - PR. PLÍNIO

Água OSMARI - ELIANE

Ofertório ROSÂNGELA BARBOSA ANTONIEL JORGE

Recepção-1 LUÍZ / JESSÉ - EVERTON / ADRIELY

Recepção-2 MARIA JOSÉ - BONIFÁCIO / EDILENE

Kids - - DÍLSON

Estacionamento - - BRÁZ / ANDRÉ

Visitantes - - MÁRCIO / VAL

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Equipe: Diac. Ulisses (Contato: 9960-7214)

Reunião pastores e 
presbíteros

Está confirmada a reunião com todos os 

pastores e presbíteros para amanhã 
(09/03/09) às 19:30hs em nossa Igreja. 

Cantina
Não vá para casa sem passar em nossa 

cantina e comprar nossos deliciosos 
lanches. Toda renda será para a realização 
do 2º EJAD. Contamos com sua colaboração.


