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Não tenha medo
Pr. Harry Tenório

(Lucas 8.50) – “Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: Não tenha 
medo; crê somente, e será salva”.

Jairo era o pastor da sinagoga e enfrentou problemas de saúde com sua filha. Ao se 
tornar um líder religioso, este homem deve ter orado por muitas pessoas, visto 
muitos milagres de Deus serem realizados. Agora sua necessidade era pessoal, a 
angústia invadia sua alma, suas orações pela cura da própria filha não resultaram 
na operação do milagre divino. Quando estas coisas acontecem, a pergunta que 
permeia nossa mente é: “Por que não funciona comigo?” 

A humildade e a persistência levaram o pastor aos pés de Jesus, e prostrado 
implorou para Jesus solicitando um milagre. Ele não desistiu diante de um quadro 
cada vez mais grave da sua única filha. Não desistir nunca, conservar a postura de 
dependência exclusiva de Deus parece ter sido as virtudes deste pastor. Uma 
verdadeira lição de vida e fé a todos nós.

Enquanto Jesus curava através de um só toque uma mulher que era portadora de 
um possível câncer uterino, chegou à pior de todas as notícias,  a que Jairo não 
queria ouvir: “sua filha está morta, não incomode mais o mestre”. Esta voz 
anônima que brotou no meio da multidão produziu medo e deveria provocar 
anulação na insistência de Jairo. Imediatamente Jesus disse a este homem: “não 
tenha medo”. O medo anula a fé e produz resignação diante de uma derrota. Mais 
quem disse que continuar insistindo diante do pior é um erro? Teria sido Deus quem 
disse que agora já não havia mais possibilidade de solução? A palavra de Jesus vem 
de encontro a esta conclusão. Achar que um pedido desesperado “incomoda ao 
mestre” só poderia ser proveniente do inimigo. Não tenha medo, corrige Jesus.

Afastar o medo diante de notícias ruins era sua difícil tarefa para receber o milagre. 
Notem que o milagre não poderia ser produzido em um clima de medo. A solução 
viria mediante a conservação da fé e da esperança. A coragem de continuar 
insistindo quando tudo parece já perdido levou este homem ao milagre.

O pedido de Jesus ao pai aflito continua em validade. À caminhada rumo à casa de 
Jairo prosseguiu, este homem soube continuar acreditando no melhor diante 
do pior. A mão estendida de Jesus, aquele corpo inerte da menina, produziu a volta 
do espírito dela ao seu corpo e ela reviveu. Não seria necessário dizer que a mão do 
Mestre continua estendida para nos alcançar com seu milagre. Naquele dia foi à vez 
de Jairo ser atendido diante do pior, hoje é o seu dia. Desfrute, creia e se alegre. 
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Deus pode salvar 
qualquer um

Certa vez, numa campanha 

evangelística o pregador parou a 
palestra e pediu que cada pessoa 
falasse de seu testemunho para a 
pessoa de seu lado. Um menino 
virou para o senhor ao seu lado e 
perguntou: “Senhor, você conhece 
Jesus como seu Salvador?” Um 
pouco indignado o homem olhou 
para o menino e disse: “Meu filho, 
eu sou diácono ordenado.” Com 
toda a inocência do mundo, o 
menino respondeu: “Mas, senhor, 
isso não importa. Deus pode 
salvar qualquer um.”  

Batismo nas águas
Informamos que são os últimos 

dias para você, que deseja se 
batizar nas águas, inscrever-se. 
Procure imediatamente nossa 
secretaria e faça sua inscrição. Se 
preferir realize a mesma através do

telefone:

(82) 3342-2881 

e/ou do e-mail:

 secretaria@ibgenesis.com.br

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.Libras 
15.Min.Louvor 
16.Min.Pastoral 
17.Min.Teatro 
18.Min.Visitação

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

Santa Ceia do Senhor
A Santa Ceia foi instituída por Jesus, na véspera de 

Sua morte expiatória, desta maneira: “Enquanto 
comiam, tomou Jesus um pão, e, abençoando-o, o 
partiu, e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei; 
isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo 
dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele 

todos; porque isto é o meu sangue, o sangue da [nova] aliança, derramado 
em favor de muitos, para remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora 
em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de 
beber, de novo, convosco no reino de meu Pai” - (Mt. 26:26-29).

A Ceia do Senhor é um memorial cheio de significados e simbolismos. É um 
memorial porque Jesus disse “Fazei isto em memória de mim”, e, para nós, 
salvos, é o ato para lembrarmos o que Jesus fez por nós na cruz, o 
perfeito Filho de Deus se entregou e derramou o seu sangue para nos 
salvar e, a cada celebração deste ato, estamos anunciando a morte do 
Senhor até que Ele venha nos buscar. A Ceia também representa o 
alimento espiritual que necessitamos para nossas vidas. Em João 6:53-
57, Jesus está ensinando que este ato nos leva a participar dos 
benefícios da redenção que foi conquistada por Ele próprio.
A Santa Ceia do Senhor também tem um significado escatológico, pois 
estamos fazendo uma declaração solene de que Jesus Cristo vai voltar. 
Portanto, a cada celebração, sejamos gratos ao Senhor Jesus por tudo 
que Ele fez por nós, e tenhamos a fé de que Ele irá vir nos buscar para 
juntos, sentarmos a Sua mesa nos céus e celebrarmos a vitória em 
Cristo Jesus.

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



Bacharelado em 
Teologia

A  faculdade ULBRA  abriu 

inscrições para seu vestibular de 
ensino a distância. A novidade é a 
oferta do curso de Bacharel em 
Teologia. Com mensalidades a 
partir de R$ 198,00 (cento e 
noventa e oito reais) + matrícula. 
Para maiores informações sobre 
o curso e a faculdade ligar para: 
(82) 3241-4140 ou 8866-7898.

Ministério de    

O intercessor é o que vai a Deus 

não por causa de si mesmo, mas 
por causa dos outros. Ele se 
c o l o c a  n u m a  p o s i ç ã o  d e  
sacerdote, entre Deus e o 
homem. Interceder é ver a 
necessidade da intervenção de 
Deus. É captar a mente de Cristo. É 
súplicar para que Deus se mova de 
tal maneira que Sua vontade e 
propós i to  D i v i n o s  s e j am  
cumpridos  nas vidas  dos 
homens e das nações.

Agende Gabinete 

82.30323019

82.93617222

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.

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

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

Noite do Oscar 2008
Você já adquiriu o seu ingresso para participar da grande noite do oscar 

2008? Ainda não? Não perca mais tempo! As vagas são limitadas e 
muitas pessoas já compraram os seus.  Venha você também participar 
desta noite que será repleta de glamour, premiações, diversão, 
comunhão e surpresas. Neste evento iremos premiar os melhores do 
ano em diversas categorias. O valor do ingresso é de apenas R$ 35,00 
(trinta e cinco reais) por casal. Interessados procurar por Marcelo e/ou 
Izaura.

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

Data: 19/12/2008
Horário: 19hs
Local: Restaurante do Makro

Consagração de Santa Ceia
A Igreja Batista Gênesis, convida você a estar dedicando o domingo 

de Santa Ceia ao Nosso Amado DEUS, e assim estar trazendo à 
memória aquilo que nos dá esperança. Venha, não perca esta 
oportunidade de, juntos, consagrar-nos ao Senhor.

 

Consagração de Santa Ceia
Data: 14/12/08

Horário: das 07 às 08:30hs
Dirigente: Obreira Osmari

TEMA: “Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos”- Jo 13:35 

Intercessão



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
19:30 - Ensaio do Min. de Dança
20:00 - 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

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

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.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.

Agenda Gênesis

14/Dez : Consagração Santa Ceia

14/Dez : Santa Ceia

19/Dez : Noite do Oscar

24/Dez : Culto de Natal

31/Dez : Culto de Ano Novo

27/Jan : Culto de formatura

28/Jan : Culto de formatura

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

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

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

Agradecimento

“Então Jó se levantou, e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e 
adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá; o SENHOR o deu, e o 
SENHOR o tomou: bendito seja o nome do SENHOR.” - (Jo 1:20-21)

Na última segunda-feira (01/12/08) ao sair da igreja fui abordado por dois homens, que 

armados, anunciaram o assalto e levaram-me alguns pertences (celular, bicicleta e dinheiro). Não 
reagi, entreguei o que pediram e fui para casa agradecido ao meu Deus pelo livramento. Naquela 
mesma noite, adorei ao Senhor e orei pelos dois homens que me roubaram. Que Deus restitua 
com bençãos ainda maiores para glória de Seu nome. Obrigado meu Deus por teu cuidado e 
amor. - Marcus Willams (Secretário IBI Gênesis).

Aniversariantes da 
Semana

08.Dez : Fabrício Raniere
09.Dez : Aldem C. Manso
09.Dez : Marcos Silva
10.Dez : Benedito Paulo
13.Dez : Mário Alves

Anuncie Aqui
Se você é membro de nossa igreja e deseja 

divulgar seu trabalho ou negócio em nosso 
i n fo rmat i vo  semana l ,  mande  sua  
propaganda para nossa secretaria através 
dos e-mails:

faleconosco@ibgenesis.com.br
ou 

secretaria@ibgenesis.com.br


