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O perigoso tempo do talvez
Pr. Harry Tenório

(Lamentações 3.29) -  “Ponha a sua boca no pó; talvez ainda haja esperança”.

O livro de lamentações de Jeremias nos remete ao triste tempo em que Nabucodonosor 
capturou Jerusalém. A cidade que sempre foi visitada pelo Senhor com o seu amor e 
proteção, agora estava entregue nas mãos de um déspota. A causa do evento trágico estava 
relacionada com a ingratidão de Israel. Por mais que Deus trabalhasse para beneficiar e 
proteger o seu povo, mais eles se distanciavam da perfeita e devida adoração.

No Brasil não temos experimentado o cativeiro de uma nação vindo de forma furiosa sobre 
nós, mas temos experimentado outros cativeiros. A perda do poder e da autoridade 
espiritual da igreja pelo apego aos valores do mundo pode ser um tipo de cativeiro. Afinal, de 
que adianta nossa religiosidade se não formos visitados pela bondosa mão do Senhor 
provendo seus milagres e favores? O desequilíbrio financeiro em um país rico como o Brasil, 
com nossas riquezas se esvaindo pouco a pouco pela corrupção dos nossos líderes, é outro 
tipo de cativeiro. O divorcio que se alastra no meio da nossa sociedade também pode servir 
de sinal de alerta. O desnível financeiro é outro câncer da nossa sociedade. Tantos com tão 
pouco e pouquíssimos com muito, é a radiografia do nosso Brasil de hoje. Filhos 
desobedientes, crentes impacientes, cônjuges intolerantes, revelam a família em avançado 
estado de degradação. Este é o nosso mais terrível cativeiro.

Onde está o nosso Jeremias? Quem se levantará com voz de lamento? Qual o profeta que se 
levantará com voz de protesto pela nossa pátria, pelas nossas casas, produzindo uma 
profunda reflexão entre os nossos? Será que ainda podemos encontrar alguém que sinta a 
dor das oportunidades perdidas, que por causa do pecado foi roubando nossa santidade e 
perfeição?

O Salmista soube muito bem associar o sofrimento ao pecado quando disse: - (119.67) -  
“Antes de ser afligido andava errado; mas agora tenho guardado a tua palavra”. 
Melhor que ele ninguém, para identificar o caminho da volta da proteção e da prosperidade 
divina. Não há socorro sem rendição, não há perdão sem arrependimento, não receberemos 
o favor de volta a não ser por este caminho.

O aflito profeta abre uma porta remota para o perdão divino. A reincidência na estrada do 
pecado é tão intensa, que ele recomenda que ponhamos “a boca no pó”. A expressão antiga 
pode não encontrar a devida compreensão no meio da nossa sociedade pluralista, moderna e 
egocêntrica. O significado de “colocarmos a boca no pó” está associado à oração com a face 
no chão, em estado de completa rendição, arrependimento e humilhação. Quem sabe Deus 
se levanta bondosamente novamente em socorro do seu povo? Talvez é a palavra que se 
sobressai no seu lamento. Não há uma esperança concreta, ainda assim a única 
esperança é colocarmos a boca no pó. Não temos outra oportunidade, senão esta. É o nosso 
último e único recurso.

Jeremias encerra o seu lamento pedindo ao Senhor: “Restaura-nos a ti, para que venhamos 
gozar novamente da sua proteção e do seu amor” (Lm 5.21). O talvez de Jeremias revela-nos 
o quadro de terrível insegurança porque passavam. Ainda assim é muito melhor o talvez do 
que “o nunca mais”. Enquanto é tempo, ponhamos a boca no pó e peçamos que o Senhor 
restaure-nos, que Ele salve à nossa nação, as nossas famílias, a nossa fé, livrando-nos assim 
dos nossos tão terríveis cativeiros. 
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Aniversariantes da 
Semana

02.Jun: Patrícia Martins
06.Jun: Thiago Magalhães

Coral Gênesis
Se você gosta de louvar a Deus com sua voz, venha fazer parte do 

Ministério de Coral da IBI Gênesis, o mesmo está de portas abertas para 
novos coristas. Os ensaios acontecem todos os sábados a partir das 18hs 
em nossa igreja. Interessados em integrar o coral devem procurar pelo Pr. 
Sérgio (maestro).

Grande Vigília
Venha com sua família participar da Grande Vigília que acontecerá em 

nossa igreja na próxima sexta-feira. Iremos ter uma noite com muita 
oração, adoração, testemunhos e palavra. Não faltem!

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 05.Jun das 18 às 23:45hs

na Igreja Batista Gênesis

Tarde com o Senhor

“... por que eu sou o Senhor, que 
te sara.” - (Ex 26.15b)

Venha participar conosco dos 

cultos que estão ocorrendo todas 
as quartas na IBI Gênesis. São 
momentos maravilhosos na 
presença do Senhor. Venha e traga 
amigos.

Ministério de Casais
Somos um Ministério levantado 

po r  Deus  pa ra  t raba lha r  
especificamente na área de casais 
e família. Com o propósito de 
invest ir  na restauração e 
edificação do casamento e da 
família através da Palavra de 
Deus.

Santa Ceia do 
Senhor

Celebração da Santa Ceia do 

Senhor. Dia 14.Jun.2009 às 18hs 
na Igreja Batista Gênesis.
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Direção: Ministério de Casais

Culto de Cura e Libertação

todas as quartas-feiras

das 15 às 17hs na Gênesis



Consagração de Santa Ceia
Convidamos os amados irmãos a estarem presentes na consagração de 

Santa Ceia que acontecerá no dia 14/06/09 das 08 às 09hs em nossa igreja. 
Nesta ocasião, iremos dedicar o Domingo de Santa Ceia ao Senhor e 
contamos com a participação de todos vocês. 

Jantar dos Namorados
O grande dia está chegando e a expectativa entre os componentes do Vida 

Melhor só aumenta. Todos estão empenhados em fazer um Jantar dos 
Namorados diferente de todos os outros. Com muito mais surpresas, 
diversão, alegria e comunhão. Se você ainda não comprou seu convite, 
procure imediatamente a liderança do ministério (Marcelo ou Izaura) e 
adquira o seu por R$ 40,00 (quarenta reais). Não perca este Jantar Tropical.

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.

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

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

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

Tema: 
"Servindo uns aos outros, em AMOR"

Dirigente:
Diaconisa Eliane

Gênesis Kids
Nosso ministério tem como 

propósitos evangelizar e discipular 
as crianças para que cresçam na 
presença do Senhor e sigam os 
seus mandamentos. As crianças 
tem sido alvo constante do inimigo 
e a nossa missão é ter um 
Ministério totalmente voltado para 
elas, onde a Bíblia é ensinada com 
criatividade e suas verdades são 
apresentadas de forma relevante, 
deixando sempre o desejo de 
retornar a igreja.

Ministérios Geração 
Atitude / Ativa

Vem aí uma programação repleta 

de novidades para nossos jovens 
e  adolescentes .  Ma iores  
informações nos próximos 
informativos. Aguardem!

Culto de 
Santificação

Todas as quintas-feiras ás 

19:30hs na Igreja Batista Gênesis. 
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Tema: Noite Tropical 12.Jun às 19hs 

no Spaço Restaurante
(em frente a SMTT)

Venha e traga
sua família!



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 - 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 - 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.Por nossos membros e suas famílias; 

3.Pela paz em Israel;

4.Por nossos Governantes;

5.Término da Construção;

6.Ministério Gênesis Kids;

7.Seminário Evangelístico;

8.Implantação de Grupos Pequenos;

9.Ministério Vida Melhor;

10.Ministério de Jovens e Adolescentes.

Agenda Gênesis

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

11/Jul : Atividade Evangelística

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

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

Escala semanal Ministério Diaconal

“Servindo com excelência a Noiva de Cristo”

QUI DOM (M) DOM (N)

4/6/09 7/6/09 7/6/09

Dirigente ROSE (EVANGELISMO) - MARCELO

Água EDILENE - OSMARI

Ofertório MÁRCIO LUCIENE BRÁZ

Recepção-1 LEONARDO / CIDA - ADRIANO / CLÁUDIA

Kids - - ANTÔNIO

Estacionamento - - ALUÍSIO / JAMESON

Visitantes - - ANTÔNIO / ELENI

DIAS

Coordenador da Equipe: Diac. MÁRCIO (Contato: 9978-0235)

SERVIÇO


