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Escudo e recompensa
Pr. Harry Tenório

(Gênesis 15.1) – “DEPOIS destas coisas veio à palavra do SENHOR a Abrão em visão, 
dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão”.

Não estava começando ali a história de fé de Abraão. Já era um amigo e um parceiro 
missionário de Deus. Havia acabado de libertar Ló com trezentos de dezoito homens 
em uma operação de resgate corajosa e heróica. Foi um sucesso aquela operação 
militar.

Agora acabara de ter uma visão, onde Deus o aparece com uma palavra de consolo e 
conforto. Abraão estava começando a conhecer a instabilidade da travessia, a 
oposição do inimigo a sua resposta de fé em Deus. Sempre é assim, quando Deus falou 
com Adão, ato contínuo Satanás aparece tentando roubar a benção, imediatamente 
depois de Deus abrir os céus e declarar que Jesus era seu filho no batismo, que dava 
muito prazer a Ele, Satanás aparece tentando negociar com Jesus uma “rendição 
branca”. Não foi diferente com o patriarca, foi só atender o chamado missionário e os 
problemas apareceram.

A igreja durante muito tempo ensinou que chamada missionária deve ser exercida fora 
do ambiente familiar, talvez influenciada pelo exemplo da chamada de Abraão, quem 
sabe. A verdade é que Deus se renova a cada manhã e não se repete. O nosso caso é 
diferente. Você já pensou em seu missionário em sua casa? Quem sabe alcançar seus 
parentes mais próximos para Jesus?

O fato relevante é que diante das primeiras dificuldades Deus o aparece para dizer 
duas coisas. A primeira era que ele seria seu escudo. Segurança em qualquer 
circunstância era a mensagem. 
- Que excelente notícia! 
Ele não estava garantindo um exercício de fé sem lutas, mas fazia melhor, se dispunha 
a servir de escudo. Que pode significar a declaração de Deus a Abraão? Era a garantia 
de que seu servo não seria atingido pelas lutas e guerras. Quem pode querer mais que 
isto? A segunda declaração era um contrato de recompensa. Ele disse “eu sou teu 
grandíssimo galardão”. Não uma recompensa qualquer, uma “grandíssima” 
recompensa.  A história comprova que Deus cumpriu as duas promessas.

Tudo aconteceu porque Abraão resolveu ser diferente dos demais habitantes da sua 
região. Enquanto todos eram idólatras, ele se tornou servo de Deus. E depois, quando 
Deus precisou fundar uma nação para chamá-la de sua, e um povo para chamar de seu 
lá estava o patriarca se dispondo a obedecer. Agora já sabemos como ter Deus por 
escudo e grandíssima recompensa, só nos resta ser diferentes da maioria, amando a 
Deus acima de todas as coisas e o servindo com prazer. 
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COMUNICADO
Comunicamos a todos os líderes e participantes do Ministério de 

Esportes que os horários de utilização da quadra não podem estar 
avançando o horário estabelecido no princípio, como descritos abaixo:

Segunda-feira: Não haverá atividades;
Terça-feira: Início 19hs e término às 22hs;
Quarta-feira: Início 19hs e término às 22hs;
Sexta-feira: Início 19hs e Término às 22hs;
Sábado: Início 14hs e Término às 18hs.

Será dada uma tolerância de 10 minutos para o término das 
atividades. Caso não ocorra o encerramento, durante este acréscimo, 
seremos obrigados a desligar os refletores. Comunicamos também que 
qualquer mudança de dia e/ou de horário devem ser previamente 
solicitados a nossa secretaria. Desde já agradecemos a compreensão de 
todos.

1ª Grande Vigília de Oração 2009
Será realizada na próxima Sexta (30/01/09) a 1ª Grande Vigília de 

Oração do ano de 2009. Você  é nosso convidado especial para estar 
junto conosco. O preletor desta vigília será o Pr. Saul da Igreja Verbo da 
Vida e o Tema será “Despertai”. Não fique de fora. Venha orar e adorar 
ao Senhor. Aguardamos a presença de todos!

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 
17.Min.Visitação

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

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

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

Batismo nas Águas
Estão abertas as inscrições para 

b a t i s m o  n a s  á g u a s .  O s  
interessados devem procurar 
i m e d i a t a m e n t e  a  n o s s a  
secretaria e inscrever-se, pois a 
aula para o mesmo será amanhã 
(26/01/09) às 19:30hs em 
nossa igreja.

"Ide, portanto, fazei discípulos de 
todas as nações, batizando-as em 
nome do Pai, do Filho, e do Espírito 
Santo" - Mateus 28:19.

Missionários na 
Gênesis

No próximo dia 07 de fevereiro, 

às 20h, estaremos trazendo um 
casal de missionários da Rádio 
Transmundial. Nos seus 17 anos 
de ministério, percorreram cerca 
de 800 mil km pelo Brasil, levando 
o Evangelho através da música e 
testemunhos, alcançando um 
público alvo de meio milhão de 
pessoas. Estiveram no Canadá e 
E.U.A algumas vezes. Venha 
par t i c ipar  conosco  des te  
momento de Louvor e Adoração!



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.

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

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

Ministério de Ação Social
Nosso ministério agradece a Deus e aos amados irmãos pelo apoio 

recebido no ano de 2008 e gostaria de compartilhar, com toda a igreja, 
como o ministério abençoou aqueles que precisaram da nossa ajuda:

1-Ofertamos cestas básicas para membros e amigos do evangelho;
2-Realizamos 3 (três) feiras de usados e abençoamos os irmãos doando 
roupas, calçados e outros objetos. Com parte do valor arrecadado, 
também foi possível ajudá-los em outras necessidades;
3-Auxiliamos, entre outras coisas, com vale transporte e 
medicamentos.

Porém, acreditamos que poderíamos ter feito muito mais; algumas 
realizações não foram possíveis. Mas com a ajuda dos amados 
poderemos realiza-las neste ano de 2009. Vamos amar o nosso próximo 
como a nós mesmos. Socorrer os necessitados é um mandamento do 
Senhor. Estamos cadastrando irmãos que tenham talento e queiram 
abençoar o próximo.

Um abraço dos que fazem a Equipe do MAS (Ministério de Ação Social):

 Luciângela, Rosaria, Nalva, Célia, Salete e Adriano.

Que a paz de Deus fique conosco e que o Espírito Santo te incomode para 
abençoar.

Aniversariantes da 
Semana

27.Jan : Rodrigo Rafael
29.Jan : Edna F. de Melo

29.Jan : Gilma Lima
30.Jan : Jorge Valdo (EBD)

Cadastro de 
Adolescentes

O  G e r a ç ã o  A t i v a  e s t á  

cadastrando todos os adolescentes. 
Se você tem entre 12 e 18 anos 
faça já o seu. Procure por Marcus 
ou Lisiane.

Pr. Naldo Lisboa na Gênesis
No próximo Domingo (01/02/09) o cantor e pastor Naldo Lisboa está 

adorando o Senhor em nossa igreja. Convidamos a todos para estarem 
presentes. Será uma noite de muita adoração e comunhão profunda com 
o Senhor. Não fique de fora. Traga sua família e amigos. 

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



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

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
20:00 - 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.I Encontro de Diáconos IBI Gênesis; 

3.Ministério Diaconal;

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

26/Jan : Aula para Batismo nas Águas 

27/Jan : Culto de Formatura (Nutrição)

30/Jan : Grande Vigília de Oração

01/Fev : Pr. Naldo Lisboa na Gênesis

02/Fev : Reunião de pastores e presbíteros

07/Fev : Culto com Missionários na Gênesis

08/Fev : Consagração de Santa Ceia

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

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

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

Escala semanal Ministério Diaconal

Escala culto de formatura - Ministério Diaconal
SERVIÇO 27/1/09 (formatura)

Recepção-1 BRAZ / NIREIDE

Recepção-2 ULISSES / ELIANE

QUI DOM (M) DOM (N)

29/1/09 1/2/09 1/2/09

Água LEONARDO - BONIFÁCIO

Dirigente MÁRCIO - Pr. PLÍNIO

Estacionamento - - JAMESON / ISAAC

Kids - - RAIMUNDO

Ofertório ANTONIEL LUCIENE ELZA

Recepção-1 ANTÔNIO / ELENI ALOÍSIO / MARIA JOSÉ ARLEY / MIRLANE

Recepção-2 LUCIENE / ROSÂNGELA ISAAC / KATIANE JARBAS / MARCIELI 

Visitantes - - ANTÔNIO / ELENI

Coordenador da Equipe: Diac. Ulisses (Contato: 99607214)

SERVIÇO


