
O MEU ADMIRÁVEL EU
Pr. Harry Tenório

(Gênesis 3.9) -  “E chamou o SENHOR Deus a Adão, e disse-lhe: Onde estás?”
Adão e Eva depois de pecarem esconderam-se de Deus, fornecendo um modelo de 
comportamento adoecido da fuga como alternativa a um eminente castigo pelo pecado 
consumado. Jacó com medo de ser castigado pelo irmão após ter roubado o seu direito de 
primogenitura, também fugiu para uma terra distante onde viveria várias anos. 
Por longos anos o homem consumou este comportamento nada saudável, fugindo da sua 
realidade, escondendo a sua real identidade,  forjando um falso eu, suavemente cativante 
e vitoriosamente feliz. Ocultos por trás de rostos bonitos e comportamento alegres, da 
imagem polida que cultivamos para o nosso próprio benefício, existem faces enrugadas 
em rotas de fuga, corações amargurados, inseguros, sofridos e derrotados pelo mal.
Quem não já foi tentado a colocar uma máscara sobre o rosto, afirmando ser quem nunca 
foi, ou ter o que jamais teve? Com o tempo, aquela falsa personalidade que cultivamos 
quando polimos o nosso “EU” se torna tão real que agente pensa que é mesmo aquele 
personagem que mentirosamente foi cultivado. Quanto tempo se sustentará o falso 
personagem? Como ele reagirá quando todos souberem que ele não é aquilo que dizia ser?
Deus é o pai do pródigo, um ser que nos espera de coração aberto quando assumimos a 
nossa verdadeira personalidade. No auge da crise, o pródigo tinha a imagem real da 
natureza humana caída que temos, e reconhecia finalmente o seu verdadeiro eu: “Pai, 
pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado filho” (Lc 15.21).
O centurião, homem de destacada patente nas forças armadas, estava com um 
funcionário que ele amava em elevado grau de enfermidade, quando ouviu falar de Jesus e 
das maravilhas que fazia. Enviando alguns anciãos judeus até Jesus para pedir ajuda, foi 
humilde para reconhecer: (Lucas 7.6) -  “E foi Jesus com eles; mas, quando já estava perto 
da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, 
porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, diz apenas uma palavra e o 
meu servo será curado”. O centurião sabia que não era digno de uma visita do filho de Deus 
em sua própria casa.Na parábola da ovelha perdida Jesus nos explica qual é sua disposição 
com aquela ovelha trabalhosa e débil que se desgarra e se perde do rebanho com 
facilidade, tomando outro caminho diferente do redil. Ele disse que deixa às noventa e 
nove ovelhas e vai em busca da que caiu e se feriu no meio da jornada. Quando a encontra, 
não espanca corrigindo com severidade para que aprenda a nunca mais se afastar do 
grupo ou do caminho, mas toma-a nos braços e à traz de volta acariciando a trêmula 
ovelhinha. 
Já perdemos muito tempo assumindo ser um personagem que não somos, “alimentando 
com falsidade este nosso admirável eu”. Não somos quem os outros pensam que somos, 
mas temos medo de assumir nossas culpas e a nossa real identidade por causa da rejeição 
dos que amamos quando descobrirem quem de fato somos. Alimentamos o nosso coração 
com o medo de sermos castigados por Deus, mas no caso de Adão, da parábola da ovelha 
perdida e do filho pródigo  temos um padrão e modelo do que acontece. Encontramos Deus 
na figura de um pai que sai em busca do filho que caiu, carregando no colo a ovelha 
perdida, ansiando de braços abertos “o filho arrependido”, disposto a devolver a ele todos 
os privilégios da comunhão e da filiação que tínhamos antes da queda. O meu eu só se 
torna admirável quando assumimos ser de fato quem somos, deixando Deus trabalhar em 
nós como um escultor, permitindo a ele dar a forma e o tamanho que devemos ter. 
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Culto de Natal
“Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome 
de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus 
pecados” (Mt 1.21)

A cada dia 25 de dezembro as cidades se enchem de 

luzes. Fogos de artifício explodem no ar. As mesas 
estão sempre fartas. No comércio, multidão se 
comprime de olho na roupa e no sapato novo. Há um 
espírito de solidariedade no ar. Famílias inteiras se 
confraternizam. Amigos e inimigos dão-se as mãos e 

se abraçam. Pois é Natal. Mas, qual o real motivo que temos pra celebrar o 
Natal?
Convidamos você e sua família para no dia 24/12/09 às 19:30 em nossa 
igreja, celebrar conosco o verdadeiro motivo do Natal. Será uma noite 
inesquecível com a apresentação da Cantata Um Novo Coração no Natal. 
Onde contaremos com a participação dos ministérios de Coral, Teatro, 
Dança, Jovens, Evangelismo, Crianças e Diaconal. Você não pode perder. 
Venha adorar e glorificar ao Senhor, além de se emocionar com a 
maravilhosa história de Thaís e seu novo coração.

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
 

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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Family Games e Festival de Sorvete
Vem aí o nosso 1º Family Games e junto com ele um 

delicioso Festival de Sorvete. Você não pode deixar de 
participar. Serão momentos de recreação e comunhão entre 
as famílias de nossa igreja. Comecem a se preparar e motivar 
a sua família e seus irmãos em Cristo. Será no dia 30 de 
janeiro de 2010 e contamos com sua colaboração e 

participação. Informações com Eduardo (Ministério de Esportes).

Áudio e Vídeo
Você gosta de editar vídeos? 

Precisamos de você. Procure-nos 
hoje e faça parte da equipe Áudio 
e Vídeo. Interessados devem 
procurar por Jesidiael (Diel).

Você no 
Informativo

Você deseja participar da 

construção de nosso informativo? 
Então mande testemunhos, 
matérias e sugestões para que 
possamos melhorá-lo ainda mais. 
Caso queira participar mande suas 
notícias para os e-mails: 



Toda igreja está 
convidada

Os recursos serão destinados para o 

acampamento da família 2010. Compre 
já seu ingresso e não fique de fora. 
Participe de mais este grande evento 
repleto de alegria e comunhão.

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.
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Aniversariantes da Semana

20.Dez: Aldinez (Dinei do Som)
23.Dez: Alyana Manso
24.Dez: Júnior (Louvor/Teatro)

Geração Atitude
De 27 à 29 de novembro participamos da 

Conferência Atitude 434 para Pastores e 
Líderes. Conhecemos a Igreja Batista Central 
de Fortaleza, onde vivemos momentos de 
aprendizagem e crescimento. Nossa 
expectativa agora é contribuir com a nossa 
igreja, especialmente no Geração Atitude, 
com tudo o que aprendemos. Agradecemos a 
nossa igreja por ter nos enviado.

Leonardo e Juliana - Líderes Min. Geração Atitude

Acampamento da 
Família 2010

Kids Games
O  Ministério de Esportes 

agradece a todos que de maneira 
direta e indireta contribuíram para 
a realização de nosso 1º Kids 
Games .  Foram momentos  
maravilhosos e inesquecíveis.

 Muito Obrigado e até o 
próximo! 

25.Dez: William Pimentel
25.Dez: Nathália Araújo
26.Dez: José Cicero

Juliana ou Leonardo

Ingressos  / Informações

Márcio : 9978.0235

marcio_servo@hotmail.com

Sanduba Fest



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 - Ensaio Ministério de 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
14:00 - Futebol Masculino
14:00 - Ensaio Ministério de Teatro
15:00 - Ensaio Ministério de Dança
15:00 - Ensaio do Min. de Louvor
18:30 - 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.Family Games;

7.Cantata de Natal;

8.Implantação de Grupos Pequenos;

9.Acampamento da Família 2010;

10.Ministério de Jovens e Adolescentes.

Agenda Gênesis

24/Dez : Culto de Natal

31/Dez : Culto de Ano Novo

16/Jan : Casamento

17/Jan : Café da Comunhão

09/Jan : Sanduba fest

10/Jan : Consagração de Santa Ceia

10/Jan : Santa Ceia do Senhor

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

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

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

QUI DOM (M) DOM (N)

24/12/09 27/12/09 27/12/09

Dirigente PR. GUILHERME - PR. HARRY

Água ELENI - MARIA JOSÉ

Ofertório ELIANE ELZA BRÁZ

Recepção-1 MARIA JOSÉ / GELZA - MARCUS / LISIANE

Recepção-2 MÁRCIO / VAL - ISAAC / KATIANE

Kids - - MÁRCIO

Estacionamento ULISSES / ARLEY - ANDRÉ / ANTÔNIO

Visitantes LUIZ / JESSÉ - JORGE ELZA

DIAS

Coordenador da Equipe: MARCELO (Contato: 9933-7962)

SERVIÇO


