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O que nos separa de Deus?
Pr. Harry Tenório

“...mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus; e os vossos pecados 
esconderam o seu rosto de vós, de modo que os ouve” (Isaías 59.2).

O texto do profeta é extremamente esclarecedor acerca dos motivos pelos quais não 
atraímos o favor de Deus às nossas vidas. “O capítulo inicia nos informando que a mão do 
Senhor não está encolhida para que não possa salvar”. Uma mão estendida para o que está 
caído pode ser tudo o que necessitamos para nos levantar. Serve de força auxiliar para o que 
caído e sem força suficiente para levantar, possa ser socorrido por Deus.

Ao tempo que nos informa que a mão de Deus está estendida, nos avisa também que não 
será possível usar o favor divino para sair de circunstâncias difíceis se não nos dispusermos a 
abandonar o pecado da independência. Justifica que estando nossas mãos contaminadas de 
maldade, não conseguiríamos pegar na mão de Deus que estendida está para nos socorrer.

Uma análise do texto nos leva a pensar no que poderia se caracterizar como maldade 
humana que serve de impedimento ao socorro divino, senão vejamos:

1- Primeiro ele nos informa que nossas mãos estão manchadas de sangue. Isto fala de 
justiça feita com as próprias mãos. Este parece ser um pecado muito freqüente ainda nos 
nossos dias. Cada vez que o homem é contrariado, ofendido ou agredido, o instinto humano 
se revela violento. Quando fazemos justiça com as próprias mãos estamos tomando o lugar 
de Deus. Só a Deus compete a ação corretiva de justiça. Você já fez justiça com as próprias 
mãos? Pois saiba que quando isto ocorre à mão estendida de Deus não nos alcança. 

2- Lábios que proferem mentiras, este era o segundo pecado humano que produzia 
impedimento ao socorro divino. Quando pegos em pecado, comumente usamos do 
expediente de justificar nossas maldades com palavras mentirosas. Não seria mais sóbrio 
assumirmos nossas culpas e aguardamos socorro do alto?

3- Ninguém clama por justiça, reclama Deus do seu povo. A razão era clara, e estava 
conectada com o primeiro pecado. Achavam mais rápido fazer justiça com as próprias mãos 
do que orar pedindo ao Senhor que providenciasse sua ação de justiça. Estavam agindo com 
espírito de independência de Deus. 

4- Engravidam o mal, chocam ovos de cobras, tecem teias de aranha, este é o quarto pecado 
cometido por seu povo.  Deus estava reclamando de pecados premeditados, de gestar 
friamente um pecado. Pensavam no mal e não tratavam seus maus pensamentos. Havia 
tempo de arrependimento, mas preferiam dar livre curso as suas maldades.

O texto nos informa que os nossos pecados não mudam a natureza de Deus. Ele é 
essencialmente bom, seu favor está ao nosso alcance, sua mão continua estendida para nos 
socorrer e salvar, mas preferimos agir de forma independente. Tudo isto produz 
impedimento ao socorro e a salvação disponível de Deus. Perderam uma grande 
oportunidade de vencer sem ter que se desgastar. Embora estivesse disponível para nos 
socorrer, o seu socorro estava impedido pelas ações do seu povo. 

Pena que tenhamos tanta dificuldade em aprender com os erros dos outros. Continuamos 
cometendo os mesmos pecados, e perdendo assim a grande oportunidade de deixar Deus 
resolver por nós problemas que não nos compete solucionar. 
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FIM!



Futebol 
Feminino

Noite de lazer, palavra 

e comunhão para 
mulheres. Todas as 

sextas-feiras a partir das 19hs na 
quadra de esportes da Igreja 
Batista Gênesis. Venha participar!

Ministérios Geração 
Atitude e Ativa

Vem aí uma programação 

totalmente inédita para nossos 
jovens e adolescentes. Aguardem!

Consagração de 
Santa Ceia

No próximo Domingo (14/06/09) 

das 08 às 09hs, iremos realizar a 
consagração de Santa Ceia e você 
é nosso convidado especial. 
Vamos juntos dedicar este dia de 
Santa Ceia ao Senhor.

Ministério de Dança
Informamos que o Ministério de Dança de nossa igreja voltou com suas 

atividades normais e com novo horário de ensaio: Todos os sábados às 
15:00. Informamos também que o mesmo está com nova liderança 
liderança, NÍVIA (Esposa do Aldinho). Para maiores informações, sobre as 
atividades do ministério, entrar em contato através dos e-mails: 
danca@ibgenesis.com.br e niviahelena@yahoo.com.br, ou pelo 
telefone 8801-8257.

Jantar dos Namorados 2009
Acontecerá na próxima sexta-feira o Jantar dos Namorados. É um dos 

eventos mais esperados do ano e o Ministério de Casais promete que este 
será melhor do que os anteriores. Será uma noite repleta de alegria, 
romantismo e surpresas. Maiores informações falar com Marcelo ou Izaura. 
Prepare-se e apronte-se para esta Noite Tropical. 

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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Tema: 
"Servindo uns aos outros, 

em AMOR"

Dirigente:
Diaconisa Eliane ..
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Aguardamos você!



Aniversariantes da Semana

08.Jun: José Jorge (Jorginho)
10.Jun: Júlio José Filho
12.Jun: Fellipe Herbert
12.Jun: Giulyan Vitória
12.Jun: Jolian Ricardo
12.Jun: Marcos Antônio Barbosa
13.Jun: Jéssica Helouise

Santa Ceia do Senhor
“Fazei isto em memória de mim”. A Ceia do Senhor trata-se de um 

memorial no qual recordamos que Cristo morreu para nos libertar dos 
pecados. Ele se deu por nós e, assim, a Ceia representa a vitória de Cristo 
para nossas vidas (João 3:16; João 4:14; João 10:10;Gálatas 3:22;I 
Coríntios 15:57; Romanos 8:32-39;Efésios 1:3); e, porque Ele morreu, nós 
vencemos. “Por que recordar a sua morte mais do que qualquer outro 
evento de sua vida? Porque a sua morte foi o evento culminante de seu 
ministério e porque somos salvos, não apenas por sua vida e seus ensinos, 
embora sejam divinos, mas por seu sacrifício expiatório.” A IBI Gênesis 
convida você e sua família para estarem conosco no culto de celebração da 
Santa Ceia do Senhor. Não deixem de vir! 

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.

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

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

Santa Ceia do Senhor
próximo Domingo às 18hs
na Igreja Batista Gênesis

Ministério de 
Intercessão

"Antes de tudo, pois exorto que se 
use a prática de súplicas, orações, 
intercessões, ações de graças, em 
favor de todos os homens..." 
                                   I Tm 2:1

No dia 05/07/09 a IBI Gênesis 

realizará um culto em ações de 
graça pelo 3º aniversário do 
Ministério de Intercessão de nossa 
igreja. Venham participar deste 
culto festivo e tragam convidados!

Ministério de 
Evangelismo/Missões

Missões é a ação da Igreja para 

c u m p r i r  o  p r o p ó s i t o  d e  
compartilhar com mais pessoas o 
grande amor de Jesus Cristo, 
proclamando o Evangelho e 
c o n t e x t u a l i z a n d o  a  s u a  
m e n s a g e m  a t r a v é s  d a  
evangelização em todos os lugares 
e do estabelecimento de Igrejas 
auto proclamadoras.
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Até que todos ouçam!
 



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 - Culto dos 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
15:00 - Ensaio Ministério de Teatro
15:00 - Ensaio Ministério de Dança
15:00 - Ensaio do Min. de Louvor
19:00 - 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.Ministério Gênesis Kids;

7.Seminário Evangelístico;

8.Implantação de Grupos Pequenos;

9.Ministério Vida Melhor;

10.Ministério de Jovens e Adolescentes.

Agenda Gênesis

12/Jun : Jantar dos Namorados 2009

14/Jun : Consagração de Santa Ceia

14/Jun : Santa Ceia do Senhor

27/Jun : Atividade Evangelística

03/Jul : Grande Vigília

05/Jul : Aniversário do Min. de Intercessão

11/Jul : Atividade Evangelística

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

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

Escala semanal Ministério Diaconal

“Servindo com excelência a Noiva de Cristo”

QUI DOM (M) DOM (N)

11/6/09 14/6/09 14/6/09

Dirigente MÁRCIO - PR. PLÍNIO

Água ELENI - GELZA

Ofertório ROSÂNGELA ULISSES MARCELO

Recepção-1 ANTÔNIO / ELENI - ISAAC / KATIANE

Kids - - ARLEY

Estacionamento - - MARCUS / ANTÔNIO

Visitantes - - MÁRCIO / VAL

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Equipe: Diac. MARCELO (Contato: 9933-7962)


