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O DISSIMULADO
Pr. Harry Tenório – IBI Gênesis

(Gênesis 27.36) -  “Então disse ele: Não é o seu nome justamente Jacó, tanto que já 
duas vezes me enganou?” 

O convívio entre Esaú e Jacó começou a ficar conturbado quando o defeito mais 
insuportável de Jacó se voltou contra o seu irmão. Sua falta de caráter foi revelada na 
sua ausência de graça e misericórdia diante da fome de Esaú. Como pode uma pessoa 
negar um prato de comida para seu irmão? Como foi propor uma coisa tão indecente 
como o roubo do que Deus lhe deu por direito? Aquela atitude produziria danosas e 
duráveis conseqüências na vida de Jacó.

Adiante, na hora da transmissão da primogenitura a falta de caráter de Jacó ficaria ainda 
mais monstruosa e evidente. Se fez passar por Esaú, para receber a bênção em seu 
lugar. Talvez se julgasse mais capaz, já que tinha mais tempo, vivia em casa, enquanto 
Esaú era muito ocupado se ausentava muito com seu trabalho de caçador. Como Jacó há 
muita gente dissimulada no mundo, pessoas que para prejudicar alguém se faz passar 
até por outras pessoas, escondendo  suas reais e diabólicas intenções.  Você já se 
deparou com gente assim, falsa, dissimulada e perigosa? Você já passou pela 
experiência de se doar em amor por alguém, dedicar seu precioso tempo, abrir sua casa, 
sua vida, a vida da sua família para abençoar alguém que se dizia um amigo, para depois 
sofrer ataques inesperados? Foi isto que aconteceu com Esaú. Quando se apercebeu, era 
tarde. Seu exemplo não está ali na bíblia por acaso, serve para compreendermos que 
nem todos que aparentam ser um irmão é de fato um amigo. Amadurece nossa 
consciência para guardarmos a herança que o Senhor tem nos dado.  Fique esperto 
nisto.

Esaú adoeceu emocionalmente (Gn 27.41), ficou irado, e quis tomar uma atitude de 
vingança. Pasmem, pensou até em matar seu irmão depois que seu pai morresse.  
Também este exemplo não está na Bíblia por acaso. Há também lições para tirarmos ali. 
A primeira delas é a de que por ter roubado a primogenitura do irmão, restou-lhe para 
preservação da sua própria vida sair fugitivo de casa, aconselhado pela própria mãe. A 
segunda lição é a de que ele receberia de volta a semente brava que semeou contra 
Esaú. Apaixonado por Raquel, filha de seu tio Labão, acertou trabalhar sete anos em 
troca da moça em casamento, mas na hora de recebê-la foi enganado pelo sogro que 
entregou a filha mais velha. A terceira lição é a de que tudo aquilo que planejamos 
fazer contra os outros, o próprio Deus permite que outros façam a nós. O ataque viria de 
forma tão inesperada através do sogro, quanto o que praticou ao irmão. A quarta lição 
é a de que quando alguém faz alguma coisa má conosco, é melhor preservarmos nossa 
saúde emocional. Jesus nos ensinou a retribuir o mal com o bem, e nas bem 
aventuranças nos afirmou: (Mateus 5.11) -  “Bem-aventurados sois vós, quando vos 
injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha 
causa”.  No lugar de tristeza, alegria. Deixe o Senhor ser o seu escudo.  A quinta e últi -
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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

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

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

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

Culto Jovem
O Geração Atitude está organizando o último culto jovem do ano e quer 

contar com sua participação. Venha junto conosco louvar, adorar e 
glorificar ao Senhor. Será no próximo Sábado (06/12/08) às 19:30hs 
em nossa igreja. Não deixe de vir e traga amigos!

Passeio das Nove Ilhas
O feriado de 15 de novembro foi um dia especial para a equipe 

Quadrado da sala da Escola Bíblica Dominical (EBD) Papo Kbça, junto 
com amigos e outros alunos, eles foram desfrutar da premiação que 
receberam por terem vencido uma competição que durou três meses 
contra outras duas equipes da sala.

Em breve fotos no site da igreja: www.ibgenesis.com.br

Aproveitamos para convidar você a participar da EBD, as aulas 
acontecem todos os domingos às 9hs.

Reunião pastores e presbíteros
Está confirmada para amanhã (01/12/08) reunião com 

todos os pastores e presbíteros. Lembrando que a 
presença de todos é indispensável. Pois, iremos fazer o 
balanço do ano 2008 e o planejamento para 2009.

-ma lição que aprendo é a de que quem gera filhos, ainda que seja muito 
espiritual como Isaque (pai destes meninos), pode ter alguns problemas em 
casa. Quando isto acontece, é melhor não ser carrasco. O caminho é orar e 
orientar, confiando que Deus nos ajudará, guardando e confirmando a fé de 
nossos filhos em Cristo, e só não entende isto quem não foi capaz de gerar 
filhos, ou quem é um dissimulado.

Continuação...

FIM!



Futebol Feminino
Queremos convidar todas as 

mulheres para participarem de 
nossas atividades esportivas. 
Nós nos reunimos todas as sextas 
a partir das 19:30hs na quadra 
esportiva de nossa igreja.

Noite do Oscar 
2008

O Vida Melhor informa que a noite 

do oscar 2008 teve sua data e 
local mudados. Acontecerá agora 
no dia 19/12/08 (sexta-feira) às 
19hs no restaurante do Makro. 
Venha participar deste grande 
evento, onde iremos premiar os 
melhores do ano em diversas 
categorias. Será um noite repleta 
de glamour ,  premiações ,  
d i v e r s ã o ,  c o m u n h ã o  e  
surpresas. Com direito a tapete 
vermelho. Para participar basta 
inscrever-se com Marcelo e/ou 
Izaura (Líderes Ministério de 
Casais) . O valor cobrado é de 
apenas R$ 35,00 (trinta e cinco 
reais) por casal.

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.

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

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

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

de Santa Ceia ao Nosso Amado DEUS, e assim estar trazendo a 
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 

Aniversariantes da Semana

02.Dez : Luciel de Araújo
05.Dez : Priscila Cavalcante

06.Dez : Patrícia Souza
06.Dez : Antônio Pedro

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

Batismo nas águas
Os interessados em batizar-se 

n a s  á g u a s ,   p r o c u r e  
imediatamente nossa secretaria 
para inscrever-se, pois, as aulas 
para o mesmo já irão começar.
Inscreva-se através dos telefones:
 (82) 3342-2881 / 9361-7222 

ou através do e-mail:

 secretaria@ibgenesis.com.br

falar com Marcus

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



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

01/Dez : Reunião pastores e presbíteros

06/Dez : Culto Jovem

19/Dez : Noite do Oscar

14/Dez : Santa Ceia

27/Jan : Culto de formatura

28/Jan : Culto de formatura

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

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

Lual Geração Atitude

- Agradecimento -

Queremos agradecer e parabenizar Isaac, Katiane, Lisiane, Marcus, Erivaldo, Rose, Anderson, 

Lucielma, Lícia, Carlos André, Alan, Irlan, Jônatas e Camila por suas colaborações para que o  
Luau da Amizade acontecesse.

Por duas vezes cancelamos o luau, mas no tempo certo ele aconteceu, agradecemos a Deus por 
isso. E preparem-se para o próximo lual, pois, ele vai ser ainda mais abençoado pelo Senhor. 

Abraços,

Leonardo e Juliana 

   É muito bom poder contar 
 com vocês. Sentimos o valor 
               da amizade!

É  poder contar

com vocês.  o 

valor da  

muito bom

Sentimos

amizade!


