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O valor da unidade
Pr. Harry Tenório

(Josué 1.1-2) – “E SUCEDEU depois da morte de Moisés, servo do SENHOR, que o 
SENHOR falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo:  Moisés, meu servo, é 
morto; levanta-te pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu 
dou aos filhos de Israel”.

Algumas coisas lindas podem ser observadas na obra de Deus. Moisés havia, após 
realizar grandes feitos na liderança do povo hebreu, desde a saída do Egito, como 
também durante toda a travessia com este povo pelo deserto. Quando isto acontece, Ele 
próprio chama Josué para dar uma palavra de ordem diante daqueles fatos.

É lindo reconhecermos como Deus honra aqueles que o servem em fidelidade. Notem 
que Deus honrou Moisés do início ao fim. Saiba você que todo aquele que resolve colocar 
em seu coração o desejo de executar a vontade de Deus será honrado. Isto é de vital 
importância, porque passa a ser um valor estimulante para quem “põe a mão no arado”. 
Esta semana um amigo que é dirigente de uma grande empresa me procurou e 
desabafou: “aqui tenho um bom salário, um bom ambiente de trabalho e uma boa 
equipe, o problema é que o dono da empresa não me honra”. 

Quando um líder faleceu Deus já tinha outro pronto para substituí-lo. A obra de Deus não 
sofre interrupções, é dinâmica e contínua. Para quem está envolvido em algum projeto, 
sabe quanto é importante que aquele trabalho não seja interrompido. Tudo que Deus 
inicia vai até o fim. A estabilidade do plano divino é algo que me deixa excitado. Quantas 
empresas, por exemplo, morreram junto com a morte do seu dono? 

A palavra de ordem divina dada a Josué foi: “levanta-te!” Não que estivesse literalmente 
prostrado, mas para substituir Moisés o novo líder teria que ter iniciativa. Era uma 
ordem quase militar. O termo equivalente aqui é: “apresenta-se!” Na supressão de uma 
vida que conduz a obra de Deus, a obra não é suprimida com ele.

O grande mistério desta palavra está na unidade entre Josué e o povo. Notem que após 
mandar Josué levantar, a nova ordem era a de que ele e todo povo que havia sido 
conduzido por Moisés teria que está em unidade. A falta de unidade entre o líder e 
o povo produz sérios estragos na evolução do projeto divino. Tanto o líder deve ser 
apaixonado pelos seus liderados como os liderados serem apaixonados pelo seu líder. 
Nada fora deste universo prosperará. 

Se em unidade o povo continuasse seguindo na direção proposta pelo plano divino, logo 
chegariam à terra que Deus havia prometido a Moisés. Como cumpriram a ordem de 
Deus, rapidamente tomaram posse da benção. Sua benção está demorando a chegar? 
Ame seu líder, viva em unidade com ele, prossiga, não pare nem desista, e logo você 
tomará posse da benção.
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Grande Vigília
A última vigília realizada por nossa igreja no dia 03/04/09 foi uma benção. 

Tivemos momentos maravilhosos de oração, louvor, adoração, 
testemunhos e palavra. Queremos agradecer a todos os ministérios 
envolvidos na mesma. Aproveitamos para convidar a amada igreja para 
participar da próxima vigília que acontecerá no dia 08/05/09.  Venham e 
tragam convidados.

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 

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

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

Grande Vigília
Dia 08.MAI.09 das 18 às 23:45hs

na Igreja Batista Gênesis

Direção: Ministério de Louvor

Comunicado
Comunicamos a todos os líderes de ministério que, 

seguindo orientação do Pr. Harry Tenório, todo e qualquer 
aviso nos cultos da IBI Gênesis só serão dados no final e 
não no meio. É importante salientar que nós temos o 
informativo para esse fim e que infelizmente não estão 

dando o devido valor. Além dessa ferramenta de divulgação nós utilizaremos 
ainda o Power Point. Os líderes que desejarem divulgar algo deverá envia-lo 
com antecedência (até quarta-feira) para nossa secretaria. Assim sendo 
esperamos contar com a colaboração de todos para que cada vez mais 
possamos servir a NOIVA DE CRISTO COM EXCELÊNCIA.

Jantar dos 
Namorados 2009

O Vida Melhor avisa que 

brevemente estará divulgando o 
tema do jantar dos namorados 
2009. Os convites já estão sendo 
confeccionados e em poucos dias 
estarão sendo vendidos. Fiquem 
atentos para não ficarem de fora, 
pois as vagas são limitadas. 
Maiores informações com Marcelo 
ou Izaura e nos próximos 
informativos.

1º Encontro de 
Levitas

A Igreja Batista Gênesis realizará 

nos dias 01, 02 e 03 de maio, seu 
primeiro encontro de levitas. 
Serão dias de muito treinamento e 
preparação para o levitas de nossa 
igreja. Convocamos toda a igreja a 
estar orando e intercedendo por 
este evento, pedindo para que o 
Senhor venha abençoar e realizar 
tudo que Ele tem preparado para 
aqueles dias. Contamos coma sua 
ajuda!

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
.



Cantina Vida Melhor
Avisamos que o hoje teremos 

cantina do ministério de casais. 
Portanto, não vá para casa sem 
provar as delicias que estão sendo 
vendidas. A renda será destinada 
para o jantar dos namorados.

Ministério de Evangelismo/Missões
O Ministério Até que todos ouçam informa que a atividade evangelística, 

que estava marcada para ontem (11/04/09), foi adiada para o próximo 
Domingo (19/04/09). Será realizada uma alvorada evangelística na feirinha 
do tabuleiro. Teremos louvor, palavra e entrega de folhetos. A mesma 
acontecerá das 06 às 08:30hs. Interessados em participar devem procurar 
por Erivaldo ou Rose para maiores informações.

“Em seguida, ouvi o Senhor dizer: Quem é que Eu vou enviar? Quem será o Nosso 

mensageiro? Então respondi: Aqui estou eu. Envia-me a mim!” (Is 6:8).

Geração Ativa
Informamos que o culto dos 

adolescentes será na quarta, dia 
15/04 às 19:30, devido à reunião 
do ECC que ocorrerá na terça. 
Você não pode perder!  

A ética de Cristo e a ótica legalista
Jesus nos ensinou que o mais importante da lei é a justiça, a misericórdia e 

a fé. Tiago, como para não deixar dúvidas a respeito de qual é a finalidade 
essencial do viver cristão, acrescenta que a misericórdia triunfa sobre a 
justiça. Mas não tem sido assim na igreja cristã. Falamos da graça, mas 
vivemos invertendo a lógica de Tiago e fazemos o juízo ser maior que a 
misericórdia.
Precisamos aplicar o que Jesus ensinou, não apenas para nós, e nossos 
erros, mas também para o outro, pois aquele que julga sem misericórdia 
também será julgado sem misericórdia. Precisamos entender que a vida 
não é apenas um amontoado de regras em que classificamos o certo e o 
errado, mas, antes, é surpreendente nas nuances, incongruências, 
contradições e ambigüidades em que estamos envolvidos. 
Sejamos éticos como Cristo é, este é o princípio da santidade que agrada ao 
Senhor.

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.
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   Oportunidade de emprego
Se você é membro da Batista Gênesis e quer se 

colocar no mercado formal de trabalho, envie seu 
c u r r í c u l o  p a r a  a  n o s s a  s e c r e t a r i a  
(secretaria@ibgenesis.com.br). Ele será analisado e em 
seguida colocado no banco de currículos de nosso site. 
Solicitamos também dos irmãos de nossa igreja 

(empresários) informações com relação a oportunidades de empregos.



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
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
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.II ECC (Encontro de Casais com Cristo); 

3.1º Encontro de Levitas;

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

14/Abr : Reunião de equipes ECC

19/Abr : Atividade evangelística

21/Abr : Culto de entrega ECC

24 à 26/Abr : 2º ECC IBI Gênesis

28/Abr : Culto de revisão do 2º ECC

04/Mai : Reunião de pastores e presbíteros

07/Mai : Culto de Formatura

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

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

Escala semanal Ministério Diaconal

“Servindo com excelência a Noiva de Cristo”

QUI DOM (M) DOM (N)

16/4/09 19/4/09 19/4/09

Dirigente MARCUS - ROSÂNGELA BOTELHO

Água CIDA - ELZA

Ofertório ROSÂNGELA BARBOSA ULISSES ANTONIEL

Recepção-1 LUCIENE / IZABELLI - MARCUS / LISIANE

Recepção-2 MARIA JOSÉ - ADRIANO / CLÁUDIA

Kids - - ALUÍSIO

Estacionamento - - ARLEY / ULISSES

Visitantes - - MACÁRIO / ÂNGELA

SERVIÇO

DIAS

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


