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ANO II

Missões, prioridade de Deus
Pr. Harry Tenório
(Jonas 3.6) - Esta palavra chegou também ao rei de Nínive; e ele levantou-se do seu trono, e
tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre a cinza.
Missões sempre foi um tema prioritário no coração de Deus. Muitos sentem dificuldades em
entender missões, outros não se apaixonam pelo tema, e alguns fogem dele. Estou certo, no
entanto, que todo aquele que nasceu de novo em Cristo deve amar missões.
O anúncio da palavra nos foi dado por mandamento, e podemos encontrá-la em diversas falas
de Jesus, como em Mateus 10.8 - “Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai
os mortos, expulsai os demônios; de graça recebestes, de graça daí”. Aqui não temos
o anúncio apenas do evangelho, mas a comunicação de um evangelho integral. A grande
comissão dada em Marcos 16.15 é dada com a força de um mandamento, senão vejamos: “E
disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura”.
Paulo, o maior missionário cristão do Novo Testamento, soube discernir maravilhosamente
sua vocação missionária em I Coríntios 9.16 - “Porque, se anuncio o evangelho, não
tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação; e ai de mim, se não
anunciar o evangelho!” Seu espírito humilde e dedicado no anúncio do evangelho rompeu
fronteiras, avançou continentes.
Nenhum projeto missionário foi tão controverso quanto o anúncio de Deus a Nínive. Era a
capital de uma nação inimiga de Israel, e o espírito nacionalista do profeta escolhido para o
anúncio da possibilidade do perdão encontrou forte oposição em seu coração. Ali encontramos
de tudo um pouco. A fuga do profeta, a mãe natureza serva de Deus foi levantada contra o
navio onde o rebelde Jonas se escondia. A confissão de que era hebreu e temia ao Senhor no
meio da tempestade que assolava o barco, pondo em risco a vida de todos que estavam a
bordo, produz uma extraordinária reação dos marinheiros. Quando descobriram que não
havia solução para livrarem-se daquela tempestade, a não ser jogando Jonas ao mar, causa
consternação.
Na sua preciosa providência Deus envia um grande peixe para socorrer o náufrago e rebelde
missionário. Sua oração desesperada no ventre do peixe é ouvida por Deus, que reconsidera
seu juízo e concede uma segunda oportunidade ao profeta fujão. Com certo retardo a palavra
foi pregada, e Nínive se converteu. O Rei vestido de sacos em sinal de humildade e humilhação
impõe um Jejum nacional. Até os animais foram proibidos de comer, e todos se convertem. A
sentença de destruição divina contra aquela metrópole é mudada, e Deus aceita o
arrependimento daquele povo.
Por tudo isto, posso afirmar que missões pode não fazer parte das prioridades da igreja, pode
até encontrar certa indiferença no coração humano, ou ainda encontrar nossa completa
rejeição. Mas este não é o sentimento de Deus. Não podemos esquecer que o relógio de Deus
com relação ao arrebatamento da igreja envolve uma chamada missionária, conforme
descrito em Mateus 24.14 - “E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo,
em testemunho a todas as nações, e então virá o fim”. Para chegarmos no céu, nos é
imposta a condição de espalharmos este evangelho poderoso e transformador.

FIM!
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Pastores e
Presbíteros
Pr. Harry Tenório
82-9444.7751
pastorharry@
ibgenesis.com.br

Jantar dos Namorados
Muitos casais já garantiram participação no jantar dos namorados 2009.
Não perca mais tempo, procure imediatamente a liderança do Vida Melhor
(Marcelo ou Izaura) e compre o seu convite por apenas R$ 40,00 (quarenta
reais) por casal. Será uma noite de muita diversão, comunhão e surpresas.
Não fique de fora, participe!

Pr. Agripino
Marinho
82-3352.2219

Jantar dos Namorados
Tema: Noite Tropical

Pr. Guilherme
Cerqueira
82-9973.1510
pastorguilherme@
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

12.Jun às 19hs : no Spaço Restaurante : (em frente a SMTT)
.........................................................................................

Ministério de
Jovens e
Adolescentes
Os Ministérios Geração Atitude e
Geração Ativa existem para
comunicar a palavra de Deus a
outros jovens e adolescentes,
ajudando-os a servir e amar a
Deus, crescer na fé e
relacionarem-se uns com os
outros de maneira saudável.
A liderança dos mesmos informa
que brevemente estará
divulgando a agenda com as novas
e inéditas atividades. Fiquem
atentos aos nossos informativos,
grandes programações virão.
“Lembra-te também do teu Criador
nos dias da tua mocidade, antes que
venham os maus dias, e cheguem os
anos dos quais venhas a dizer: Não
tenho neles contentamento” - Ec 12.1

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

Pr. Plínio Silva
82-9984.6579
pastorplinio@
ibgenesis.com.br

Ministério de Ação
Social
Querido irmão, o Ministério de
Ação Social teve a satisfação de,
no dia 03 de maio, lançar a
campanha da colheita e você é
nosso convidado a participar.
Sinta-se honrado em fazer parte
dessa causa. Caso você ainda não
adquiriu sua sacola, procure um
dos irmãos do ministério, solicite a
sua e se informe como funciona.

.......................................
Ministério Diaconal
“...como o filho do homem, que
não veio para ser servido, mas
para servir e dar a sua vida em
resgate por muitos.”
Mateus 20:28.
Uma das funções do Ministério
Diaconal é o de atender as
necessidades e dar suporte aos
cultos e eventos realizados pela
Igreja. Sempre servindo, com
excelência, a Noiva de Cristo.

Um investimento
seguro - Família
No mês (Maio) comemoramos o mês

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

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

da família, e o maior investimento
que nós podemos fazer em nossa
igreja é justamente investirmos em
nossas famílias. No Evangelho de
João temos uma importante
referência à importância deste
investimento. No cap. 3, lemos que
Jesus foi convidado para um
casamento em Caná, onde realizou o
seu 1º milagre. Os noivos e
convidados celebravam alegremente
as bodas quando acabou o vinho. “O
que fazer?” Perguntavam. Jesus foi
então chamado por sua mãe para
resolver o problema. Vendo Jesus a
dificuldade, intervém pedindo que
enchessem as talhas de água. Esta
água foi milagrosamente
transformada no mais puro vinho,
reconhecido e elogiado pelo mestresala.
Esta passagem é muito significativa!
Quantos de nós temos convidado
Jesus para ser o Senhor de nossos
casamentos e lares? Casamento é
lugar da presença de Deus! Não foi
por simples acaso que o Senhor
realizou seu primeiro milagre numa
festa de núpcias. Casamento é lugar
de milagres de Deus! Portanto,

apresentemos a Deus as nossas
vidas e os nossos lares, muitas
vezes semelhantes à água, para que
sejam transformados para o seu
l o u vo r e a l e g r i a n o s s a ! E ,
contrariamente ao que se diz, o
s e g u n d o
v i n h o
f o i
incomparavelmente melhor do que
o primeiro. Ao longo do tempo, ao
invés de relações deterioradas,
pode-se ver e viver admiração,
cumplicidade, respeito, diálogo,
alegria, preocupação com o bemestar do outro. Isto é milagre de
Deus em nossos lares!
Nossa família é nosso maior tesouro
neste mundo. Portanto, não deixe a
alegria se esvair, não permita que a
amargura tome conta dos seus
relacionamentos, peça para o
Senhor Jesus transformar o seu lar e
dar novamente o brilho a este
tesouro impossível de ser avaliado.
Assim nossa amada igreja também
será fortalecida e estruturada para
cumprir o seu papel em nossa
sociedade.

Igreja Batista
Gênesis

Tarde com o Senhor
Culto de Cura e Libertação
todas as quartas-feiras
das 15 às 17hs na Gênesis.

Seminário
Evangelístico
dias 20 e 21.Jun na Gênesis

Aguardem!

.........................................................................................
Aniversariantes da Semana
17.Mai: Jarbas Lourenço
17.Mai: Maria Roseni
17.Mai: Paulo Roberto

19.Mai: Célia Ferreira
19.Mai: Luciana Alves
22.Mai: Luciene Freira

C/C: 21041-5

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 (33422881) e agende
uma visita do
Núcleo de Visitação.

Escala semanal Ministério Diaconal
“Servindo com excelência a Noiva de Cristo”
DIAS
SERVIÇO

QUI

DOM (M)

DOM (N)

21/5/09

24/5/09

24/5/09

KATIANE

-

ELIANE

CIDA

-

ANGÉLICA

Ofertório

BONIFÁCIO

ROSÁRIA

ELZA

Recepção

LUIZ / JESSÉ

-

BRÁZ / NIREIDE

Kids

-

-

MARCUS

Estacionamento

-

-

MÁRCIO / MARCELO

Dirigente
Água

Visitantes

ISAAC / KATIANE
Coordenador da Equipe: Diac. JORGE (Contato: 8827-7316)

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

08:00
09:00
16:30
17:15
18:00

-

Consagração
Escola Bíblica
Intercessão, oração, agradecimentos
Adoração Alternativa
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
15:00
14:00
15:00
19:00

-

Ensaio Ministério de Teatro
Futebol Masculino
Ensaio do Min. de Louvor
Ensaio do Min. de Coral

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

Atividades Semanais
Domingo

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.Ministério de Evangelismo e Missões;
8.Implantação de Grupos Pequenos;
9.Ministério Vida Melhor;
10.Ministério de Jovens e Adolescentes.

..................................................
Agenda Gênesis
01/Jun : Reunião pastores e presbíteros
05/Jun : Grande Vigília
12/Jun : Jantar dos Namorados 2009
14/Jun : Consagração de Santa Ceia
14/Jun : Santa Ceia do Senhor
20 e 21/Jun : Seminário de Evangelismo
27/Jun : Atividade Evangelística

