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Moldava ferro, mas não moldava suas convicções
Pr. Harry Tenório
“Alexandre, o ferreiro causou-me muitos males” (2 Tm 4.14).
Ao tomar conhecimento do lamento do apóstolo acerca dos males causados por
Alexandre, uma pergunta surge no meu coração: “Por que Deus permite males assim?”
Não tenho ainda uma resposta precisa, mas estou certo que qualquer sofrimento
contribui para o nosso crescimento.
A certeza do apóstolo de que qualquer prejuízo à obra sempre traz juízo divino aquela
pessoa em quem a semente do evangelho não vingou, está presente também no texto.
Ele evoca a lei da semeadura para nos fundamentar sua segurança, quando diz: “O
Senhor lhe pague conforme suas obras” (14b). A lei da semeadura é infalível, Deus
recompensa o bem que fazemos, mas também dá a paga aos que semeiam males ao
evangelho.
O apóstolo deixa um alerta grave contra o efeito das destruições deste desviado quando
recomenda: “Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas
palavras” (15). Observamos pelo texto que Paulo ainda trabalhou para que o coração
de Alexandre fosse mudado, mas houve ferrenha resistência.
Ironia das ironias, Alexandre passou a vida lidando com fogo, martelo e ferro. Aquecia o
metal dando a ele a forma desejada através das fortes marteladas que dava. Poderia
ter posto suas convicções no fogo Espírito de Deus, moldado com a palavra sua
inclinação malévola, seria fácil dar a forma desejada ao seu caráter, arrancando do seu
coração as suas diabólicas convicções. Afinal, ele conseguia fazer isto com o ferro, por
que não conseguiria “com o barro”. Não quis mudar, usou seu livre arbítrio de forma
destruidora.
O apóstolo deixa claro que as acusações do “infiltrado” produziram sua prisão, e que
nesta hora difícil foi abandonado por todos (16), mas não foi abandonado por Deus que
o livrou da boca do leão (17). Ele não encerra o capítulo sem nos informar que, embora
às destruições do rapaz tivessem produzido muito prejuízo a sua vida pessoal, causou
um grande progresso ao evangelho, que então foi anunciado com autoridade aos
gentios.
Guardamos uma preciosa lição do sofrimento de Paulo com Alexandre: “Quando o
pior acontece, quando tudo parece perdido, e quando Deus parece
inoperante, é aí que sua perfeita vontade parece prevalecer”. Acostumado tanto
à resistência do inimigo ao progresso do evangelho, como aos ataques inesperados “de
um fogo amigo”, brota uma convicção fortalecedora, quando afirma: “O Senhor me
livrará de toda má obra” (18). Sua afirmação vitamina o nosso espírito e nos prepara
para vencer o pior.
FIM!
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7º Aniversário IBI Gênesis
Será no próximo fim de semana a celebração do 7º aniversário da Igreja
Batista Gênesis. Queremos convidar todos para participarem desses dias
de adoração e gratidão ao Senhor por todas as coisas que nos tem
consedido. A celebração começa no dia 25 (Sábado) com a apresentação
do musical Imensa Graça, que será interpretado pelos Ministérios de
nossa igreja e da Igreja Batista Shekinah. Não fique de fora, venha e
traga amigos. Sua presença é muito importante para nossa igreja.
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Aguardamos você e sua família!
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Nossos
Ministérios

...Não tenho prata nem ouro; mas o que tenho
te dou... Atos 3: 6b

O Ministério de Ação Social (MAS) está cadastrando irmãos que tenham
talento e queiram interagir com o próximo. Amado irmão, se você sabe
bordar, costurar, entre outras artes, e deseja beneficiar a outros
ensinando, convidamos você a se cadastrar conosco, para montarmos
uma equipe de trabalho e ofertar cursos.

Vamos ensinar a pescar, e não
ficar apenas dando o peixe!
.........................................................................................
Gênesis Kids
Grande Vigília
O Ministério infantil de nossa Grande vigília de oração. Com
igreja agradece a todos que de
forma direta e/ou indireta
participaram da comemoração
do dia das crianças. Foi um tarde
muito abençoada pelo Senhor.
Nossas crianças ficaram radiantes
com todas as atividades
promovidas.

Muito obrigado!

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

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

.........................................................................................
Oferte o seu talento

louvor, testemunho e palavra.
Data: 31/10/08
Horário: 22:00 hs
Local: Igreja Batista Gênesis

Aguardamos você!

Luau Geração Atitude

Agende Gabinete

O Geração Atitude está organizando o luau da amizade e convida você

82.30323019

para este grande evento. Uma noite com muito louvor, adoração,
diversão e comunhão. Será no dia 01/11/08 às 19:00 hs na praia de
Jatiúca (em frente ao McDonald’s). Comece a se preparar e convide
outras pessoas. Muitas surpresas estão sendo preparadas
especialmente para você. Contamos com sua presença!
Organização

Realização

82.93617222
EBD
É a Escola Bíblica
Dominical, onde
você aprende mais
da palavra de Deus.
Seja qual for a sua
idade, participe!

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

Consagração Ministério Diaconal
Dia 26.Out : das 07:00 às 08:30hs : na Gênesis

.........................................................................................
O homen e o carro
Certo homem, muito tempo atrás, possuía um
automóvel modelo Ford, com o qual passeava
pelas ruas de sua cidade.
Contentíssimo, o proprietário admirava-se
sempre dos muitos recursos, da velocidade e
maciez que seu novo veículo proporcionava. Ia
assim um dia, nosso amigo, quando,
subitamente, o carro parou. Em plena avenida, morreu o motor e nada o
fazia pegar. De tudo tentou o proprietário: deu partida várias vezes,
empurrou, abriu o capô, fechou, tornou a abrir, pediu ajuda, mas nada...
nem sinal de querer funcionar. Como podia! Um carro tão bom, parar
desse jeito! O homem já ia perder a paciência quando um desconhecido
solicitou licença para ajudar. Desconsolado, o proprietário consentiu, sem
confiar que qualquer coisa pudesse ser feita àquela altura. O estranho,
porém, abriu o capô, conectou um fiozinho a uma pequena peça do motor
e, com um delicado toque, completou o reparo. Suas mãos nem
receberam mancha de graxa, e, dada a partida, estava perfeito o
automóvel. Parece ironia, o mecânico desconhecido aproximou-se do
proprietário e mostrando-lhe sua carteira de identidade, diante dos olhos
curiosos de uma pequena multidão, disse: "Meu nome é Henry Ford. Eu é
que fiz estes veículos e compreendo muito bem como funcionam!”
Ninguém conhece melhor uma obra do que seu fabricante. Melhor do que
ninguém, Deus sabe tudo o que há no homem. Ele sabe como cada parte
funciona em nós. Por que não irmos, então, em busca da sua orientação,
para receber o toque que este "veículo" necessita? Por séculos, os
filósofos e sábios tem tentado melhorar o homem, sem resultados,
enquanto a Palavra de Deus diz que o Criador, com um único toque,
regenera o coração humano e, de uma vez por todas, "faz andar o
engenho". Confiemos Nele, portanto, de todo nosso coração! "Ponha
sua vida nas mãos do Deus Eterno, confie Nele, e Ele o ajudará".

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

19.Out : Amanda Góes
24.Out : Eliane Batista
25.Out : Wanessa G. Pimentel
25.Out : Maria R. Oliveira

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

Aniversariantes da Semana

Ministério de Evangelismo e
Missões
O Ministério de Evangelismo/Missões de
nossa igreja gostaria de convidar-lhe para
participar das atividades do ministério. O
projeto cidade limpa já está sendo realizado
e muitas outras atividades virão. Interessados
procurar por Erivaldo ou Rose (líderes)

......................................................................................................................
Caráter tratado, frutos manifestos
Caráter é a soma total de influências positivas ou negativas, apreendidas na vida de uma
pessoa. É como uma marca impressa que distingue o indivíduo, e é formado pela aprendizagem. O
caráter, no grego, significa imagem (Hb 1:3). O que o homem tem edificado com seus dons e
talentos logo será destruído, se for edificado com base num mau caráter. O caráter se manifesta
através de valores, motivações, atitudes, sentimentos e ações.
Todos precisamos ser tratados no caráter para que nossos frutos sejam vistos pelos novos
convertidos. Existem várias formas que Deus usa para isto. Nossas atitudes diante do
tratamento determinarão se obtivemos êxito, pois é a disposição para a mudança que gera
frutos. Nossos frutos são manifestos e são mais cedo ou mais tarde reconhecidos por aqueles que
nos cercam. Um bom testemunho de vida é fator fundamental para consolidar aqueles que
cansados de um mundo errado, buscam um referencial de integridade e equilíbrio entre o povo
de Deus.

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

Terça
18:00
19:00
19:30
20:00

-

Intercessão
Culto dos Adolescentes
Ensaio do Min. de Dança
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

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

Atividades Semanais
Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica
16:30 - Intercessão, oração, agradecimentos
17:15 - Adoração Alternativa
18:00 - Culto da Família

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.Encontro de Casais com Cristo - ECC;
6.Término da Construção;
7.Por nossos Governantes;
8.Pela paz em Israel;
9.Por nossos membros e suas famílias.

..................................................
Agenda Gênesis
21/Out : Reunião Ministério Diaconal
25 e 26/Out : 7º Aniversário IBI Gênesis
31/Out : Grande Vigília
01/Nov : Luau - Geração Atitude
03/Nov : Reunião pastores e presbíteros
7, 8 e 9/Nov : 1º ECC Batista Gênesis
15/Nov : Casamento

