
Filiada a

Constatações
Pr. Harry Tenório

(Jó 16.6)  - “Mas, se falo, a minha dor não se acalma, e, se me calo, o meu sofrimento 
não diminui”.

Meu avô dizia que cabrito bom não berra. Ele se referia à hora em que o cabrito era 
levado para o local de receber a ferradura com a marca do seu proprietário.  Sempre 
achei que aquele adágio de meu avô era utópico. Como pode um cabrito não berrar 
quando uma marca a ferro quente está sendo gravada em sua pele? Um dia meu avô me 
convidou para ver como se dava a gravação da marca do dono nas cabras. Pude 
constatar que sua filosofia era verdadeira, pois alguns cabritos, os melhores, de fato não 
berravam.
 
É lógico que não somos cabritos, mas agimos algumas vezes como um deles quando 
agitados querendo rejeitar a marca do seu dono. Esperneamos, berramos, fazemos um 
barulho enorme quando algum tipo de sofrimento nos é imposto. Algumas vezes 
servimos de escândalo, outras de agente do desestímulo alheio.

Jó constata de forma triste e trágica em certo momento da sua angústia que havia falado 
com Deus e sua dor não cessou, pensou então em ficar calado. Quem sabe no silêncio a 
dor não diminui? Quando silenciou ela também não foi embora. Ele parecia em uma 
encruzilhada com duas opções de estradas, mas qualquer uma delas o levaria ao 
precipício e a dor.

Como devemos agir quando diante de duas opções não encontramos a solução ansiada 
pela nossa alma? Qual a atitude coerente e madura do cristão quando falando ou 
silenciando não recebemos o milagre de Deus?

O Salmista nos fornece uma preciosa lição para estes momentos instáveis da nossa vida. 
Ele também atravessava um momento delicado, gostaria de ter recebido o milagre 
divino que solucionasse seu dilema. Ao invés do milagre ansiado, ele constata a 
intranquilidade da sua alma, a agitação dos seus sentimentos, o abatimento daquela 
que deveria está dando forças para caminhar. 

Quando tudo parece instável e os únicos caminhos parecem não produzir solução 
alguma, é hora de nos tranquilizarmos. Servimos a um Deus que tudo pode, por que 
ficarmos intranqüilos, agindo como um cabrito ruim, berrando e esperneando 
dengosamente como uma criança?  Davi nos ensina como agir nas horas instáveis da 
vida. No Salmo 42.5 ele faz uma poderosa oração dando uma palavra de ordem a sua 
alma abatida. “Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de 
mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a ele, meu auxílio e Deus meu”. O segredo 
da vitória era simples. Falar ou silenciar não eram a solução, mas a melhor opção era 
descansar tranquilo esperando confiadamente em Deus. Os que nele esperam sempre 
alcançam vitória.
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Visite nosso site
Fique ainda mais por dentro de 

tudo que acontece na Batista 
Gênesis. Visite nosso site. Veja 
nossos informativos, artigos do 
pastor, galeria de eventos, 
notícias, agenda e deixe sua 
mensagem no mural de recados.

Acesse:

www.ibgenesis.com.br

Grande Vigília
Acontecerá na próxima sexta-feira (03/04/09) a grande vigília de oração 

organizada por seis ministérios (Diaconal, Intercessão, Geração Ativa, 
Geração Atitude, Teatro e Evangelismo/Missões) de nossa igreja. Será uma 
noite de muita oração e adoração ao nosso Deus. Aguardamos você e sua 
família.

Ministério de Louvor
Agradecemos ao Senhor por ter nos dado a oportunidade de realizarmos 

algo que a muito tempo estava em nossos corações. Trata-se da Escola de 
Levitas, que está acontecendo aos domingos às 17:00 hs. Ela tem como 
objetivo instruir a cada levita quanto à importância do louvor, bem como a 
responsabilidade e a excelência com as quais devem abraçar a obra que lhes 
foi confiada. Já realizamos a quarta oficina e temos sido impactados com a 
presença de Deus e com o cair de escamas que o seu Espírito tem 
proporcionado. 

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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Ministério de 

Evangelismo/Missões

No último dia 21/03/09 o 

Ministério Até que Todos Oução 
realizou sua primeira atividade 
externa. Um evangelismo pessoal 
na praia de Ponta Verde. Foi uma 
tarde muito abençoada e cheia de 
aprendizado para todos que 
participaram. 



Culto de Jovens e Adolescentes
Convidamos todos para participarem do culto de jovens e adolescentes que 

ocorrerá no próximo sábado às 19hs em nossa igreja. Serão momentos de 
muita alegria, adoração e comunhão. Teremos também a premiação das 
equipes vencedoras do 2º EJAD. Não fiquem de fora. Venham e tragam 
amigos! 

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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Aniversariantes da Semana
Por motivos de problemas no computador de nossa 

secretaria, ficamos impossibilitados de acessar o 
cadastro dos membros e por isso, não colocamos os 
nomes dos aniversariantes nesta semana. Pedimos 
desculpas e desejamos um Feliz Aniversário a todos.

Batismo nas Águas
O batismo nas águas é o próximo 

passo importante nos primeiros 
princípios da doutrina de Cristo. O 
batismo nas águas não é apenas 
uma forma ou uma cerimônia sem 
sentido, mas uma experiência 
definida na vida de um crente, 
como nos relatam, não só os 
evangelhos, senão também os 
Atos dos Apóstolos e as Epístolas. 
Interessados em batizar-se 
devem procurar nossa secretaria e 
inscrever-se

Consagração de 
Santa Ceia

Queremos convida-los para 

estarem junto conosco na 
consagração de Santa Ceia que 
acontecerá no dia 12/04/2009 das 
07:30 às 08:55hs.

Tema:
 “Orai sem cessar” - 1Ts 5:17

Dirigente:
Irmã Rosângela Botelho



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

Jantar dos Namorados
Vem aí o Jantar dos Namorados 2009. 

Prepare suas emoções, pois teremos grandes 
novidades. Maiores informações nos próximos 
informativos. AGUARDEM!

2° ECC Batista Gênesis
Convocamos os amados irmãos para estarem orando pela realização do 2° Encontro de Casais com 

Cristo da Igreja Batista Gênesis. O mesmo acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de abril. Contamos com a 
colaboração de todos.

Santa Ceia do Senhor
Celebração da Santa Ceia do Senhor na 

Igreja Batista Gênesis. Você e sua família são 
nossos convidados para estarem presentes 
neste culto tão especial.

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

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

31/Mar : Reunião de equipes ECC

03/Abr : Grande Vigília

04/Abr : Culto de Jovens e Adolescentes

06/Abr : Reunião de pastores e presbíteros

07/Abr : Reunião de equipes ECC

11/Abr : Atividade evangelística

11/Abr : Casamento

......................................................................................................................
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Santa Ceia
dia 12.Abr às 18hs

na Gênesis

Jantar dos Namorados

Imperdível!
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