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Razão do amor
Pr. Harry Tenório

(Salmos 116.1) – “AMO ao SENHOR, porque ele ouviu a minha voz...”

Seja quem for que tenha escrito este salmo, estamos diante de um texto fascinante, de um 
autor extremamente sensível, de experiências extraordinárias com Deus e com a vida.  Nele 
o Senhor é descrito como um ser que se preocupa, é atencioso, socorre, livra da 
morte, guarda os simples, justo, piedoso e misericordioso. Observamos então, o 
quanto este autor já fora objeto do cuidado e das preocupações de Deus, o que me parece 
muito interessante em uma relação que para muitos é abstrata e utópica. Ele era um homem 
próximo de Deus, e por isto Deus se fazia próximo dele também.

Jesus certo dia, desejando nos oferecer um padrão para nossas relações com o próximo, nos 
deu este mandamento: (Marcos 12.31) - “Amarás o teu próximo como a ti mesmo”. Ele 
desejava sustentar o amor através de um mandamento de entendimento já digerido pelas 
nossas ações pessoais diárias. Como é que você se ama? Pela manhã eu perco pelo menos 
trinta minutos tomando banho, me barbeando, escolhendo uma boa roupa para sair e dando 
uma olhadinha no espelho para observar se eu estou bem apresentável. Somados todos estes 
minutos diários, chegam à incrível soma de aproximadamente 12.600 minutos por ano. Mas 
não estamos falando ainda das horas que também gastamos nos alimentando, permitindo 
boas horas de descanso ao nosso corpo, aos momentos de lazer, nem tampouco das horas que 
também gastamos nos aprontando no período noturno, quando temos algum compromisso 
extra. Está aqui, este é um mandamento extremamente prático, absurdamente simples, 
ninguém terá um dia desculpas de não ter sustentado o amor ao próximo porque não sabia 
como devia ter amado. Devo amar ao próximo como a mim mesmo, e devo sustentar este 
amor com a mesma intensidade dos compromissos diários dos cuidados e asseios pessoais. 

Mas qual a razão para que o amor ao próximo tenha sido nos dado com a força de um 
mandamento? Poderíamos dar várias razões, mas para simplificar a coisa, vamos deixar duas 
motivações para sua reflexão. A primeira é para incentivar a vida comunitária. Deus não nos 
fez para vivermos sozinhos, e sem amor é impossível haver vida pacífica e interessante. Nós 
ainda poderíamos encontrar uma segunda justificativa muito forte. Se apenas amar a mim 
mesmo, serei extremamente egoísta, a minha vida estará sendo sustentada em mim mesmo. 
Não aprenderei a ciência e o gozo do partilhar. Certo dia, conversando com o Amyr Klink, o 
navegador solitário, escutei uma explicação interessante acerca disto. Ele disse que o maior 
perigo de uma vida solitária e auto centrada, é que o indivíduo se torna extremamente 
egoísta, e a cada erro cometido se desconstrói emocionalmente pelo simples fato de não ter 
com quem dividir ou transferir as dores de sua culpa.  

Conforme descrito no início em negrito, neste salmo encontramos muitas razões para amar a 
Deus. Às virtudes do Pai Eterno afloram a cada letra, e, portanto, não é nada difícil amá-lo. 
Entretanto a coisa mais espetacular que vejo neste salmo, é a motivação que o salmista 
oferece para amar a Deus. Simplesmente ele me ensina que seu amor a Deus se sustenta no 
fato de que Ele o ouve. É absurdamente incrível que um ser com tantas ocupações e 
preocupações diárias, reserve um tempo diário para me ouvir. E que tempo é este? O mesmo 
tempo que eu resolvi dar uma parada no meu dia para conversar com ele. Isto é 
extraordinário. Em um mundo de amores excêntricos e egoístas, onde o que se diz mais 
apaixonado não reserva um tempo diário de qualidade para que ame, encontramos um Deus 
que se dispõe a nos ouvir.
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Santa Ceia do Senhor
A Santa Ceia, é um dos sublimes sacramentos deixado pelo homem por 

Jesus à sua Igreja: "Tomai e comei..., tomai e bebei..., fazei isto..." I Cor 
11:24-2. É a maior festa, pois aponta para o passado, presente e futuro da 
Igreja e o reino de Deus.O que acontece aqui é apenas uma prefiguração, 
um prenúncio do que acontecerá nas Bodas do Cordeiro; juntos, todo o 
Reino dos Céus, Cristo e sua Igreja - Ap 19:6-9.
Convidamos você e sua família para no próximo Domingo está celebrando 
conosco a Santa Ceia do Senhor. Será um culto temático com a participação 
de vários ministérios de nossa igreja. Não perca!

Tarde com o Senhor
Quero convidar todos os irmãos para participarem conosco do culto de cura 

e libertação, que acontece todas as quartas-feiras de 15:00 às 17:00 hs. 
Tem sido momentos de intensa intimidade com o Senhor; momentos que 
temos desfrutado de testemunhos incríveis, de companherismo, palavra 
revelada, louvores e orações. Contamos com a presença de vocês. Deus os 
abençoe - Rosângela Botelho.

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 

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

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

Culto de Cura e Libertação

todas as quartas-feiras

das 15 às 17hs na Gênesis

Geração Ativa
O Ministério de Adolescentes visa 

instruir, apoiar e incentivar o 
adolescente a viver uma vida 
cristã através da Palavra de Deus e 
mostrar a importância como 
indivíduo na sociedade, na família 
e na igreja. Incentive seu filho a 
participar e integrar-se ao mesmo.

Ministério de Teatro
"Deus é Espírito, e importa que os 
que o adoram o adorem em 
espírito e em verdade." João 4:24

Vivemos para adorar ao Senhor! 

E foi desta maneira que o 
ministério de teatro surgiu, para 
abençoar vidas e proclamar o 
nome de Jesus. Através deste 
talento, desenvolvemos a arte em 
adoração à Deus.

Santa Ceia do Senhor
dia 12.Jul às 18 hs

na Igreja Batista Gênesis

Tema: “Participantes da Cruz”
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Aniversariantes da 
Semana

05.Jul: Rita de Cássia
08.Jul: Elaine Patrícia
09.Jul: Marcos Antônio
09.Jul: Nara Rúbia
09.Jul: Nívia Helena

Ministério de Dança
A dança constitui um meio de 

comunicação muito pessoal e 
eficiente. Como arte, pode contar 
uma história ou expressar uma 
emoção sem pronunciar uma 
única palavra. Deus nos criou para 
o louvor de sua glória, como diz 
em Is 43.7. Com todo o nosso ser, 
espírito, alma e corpo podemos 
exaltar Àquele que é digno de todo 
louvor, adoração, poder, honra e 
glória por toda a eternidade. 

Consagração de Santa Ceia
Jo 8:31 - "Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós 
permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente, sereis meus 
discípulos;".

Venha participar da consagração de santa ceia que realizaremos no 

próximo Domingo (12/07/09) das 08 às 09hs em nossa igreja. Serão 
momentos de profunda comunhão na presença do Senhor.

do Senhor é verdadeira e nela não há “O Senhor não retarda a sua 
sombra de dúvida, nem sombra alguma 

promessa, ainda que alguns a 
de variação, descartemos o ditado e 

têm por tardia. 2Pedro 3:9a.”
nos apeguemos na Palavra do Senhor. 

Vamos refletir na Palavra do 
Deus nunca chega tarde, Ele sempre 

Senhor? Você já ouviu aquele 
chega na hora necessária! O 

ditado popular que diz o 
socorro do Senhor chega 

seguinte: "Deus tarda, 
exatamente  quando nós  

mas não falha"? Pois é 
precisamos de verdade e não 

um d i tado  mu i to  
quando nós queremos. Temos 

conhecido no nosso 
que entender sempre uma 

país. Mas confronte este 
c o i s a :  O s  n o s s o s  

ditado com o verso que 
pensamentos não são os 

você acabou de ler acima. 
mesmos pensamentos do Senhor, 

Alguma coisa está errada! 
nem os caminhos do Senhor igual aos 

Sim, podemos perceber uma 
nossos caminhos. Por isso, temos que 

con t rad i ção  nesses  do i s  
nos adequar ao Senhor e viver sempre 

pensamentos.
segundo à Sua vontade!

E como sabemos que a Palavra 

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.
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Tema: “Constância”
Dirigente: Obreiro Antônio

Deus não tarda e não falha



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
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.Treinamento Evangelístico;

8.Implantação de Grupos Pequenos;

9.Ministério de Intercessão

10.Ministério de Jovens e Adolescentes.

Agenda Gênesis

12/Jul : Consagração de Santa Ceia

12/Jul : Santa Ceia do Senhor

18/Jul : Atividade Evangelística

07/Ago : Grande Vigília

08/Ago : Atividade Evangelística

16/Ago : Culto de Missões

05/Set : Casamento

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

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

Escala semanal Ministério Diaconal

“Servindo com excelência a Noiva de Cristo”

QUI DOM (M) DOM (N)

9/7/09 12/7/09 12/7/09

Dirigente ISAAC - PR. GUILHERME

Água GETÚLIO - NIREIDE

Ofertório ULISSES JORGE ULISSES

Recepção-1 LÉO / CIDA - JARBAS / MARCIELLE

Kids - - ALUÍSIO

Estacionamento - - ISAAC / ANDRÉ

Visitantes - - ADELMO / JUCI

DIAS

Coordenador da Equipe: Diac. ELIANE (Contato: 9960-7213)

SERVIÇO


