
Na Cruz Eu Descubro O Valor Que Eu Dou a Cristo
Pr. Guilherme Guia

“Porque eu lhes disse: Se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário 
e, se não, deixai-o. E pesaram o meu salário, trinta moedas de prata. O 
SENHOR, pois, disse-me: Arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui 
avaliado por eles”. (Zacarias 11.12-13)

“Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos 
sacerdotes, e disse: Que me quereis dar, e eu vo-lo entregarei? E eles lhe 
pesaram trinta moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o 
entregar”. (Mateus 26.14-16)

Alguns dias atrás meditamos um pouco sobre como a Cruz de Cristo nos revela 
o nosso valor diante de Deus. Pois bem, ela também nos revela outro valor: o 
valor com que avaliamos a Cristo!

Trinta moedas de prata! Para os que não sabem, trinta moedas de prata era o 
preço de um escravo nos dias em que Jesus viveu. Na opinião dos sacerdotes 
daquela época, Jesus valia o mesmo que um escravo. Mas o pior não foi os 
sacerdotes pensarem isso, mas sim um dos discípulos, Judas Iscariotes, 
concordar com isso.

Não me admira Deus ironicamente chamar esse valor de “esse belo preço em 
que fui avaliado por eles”. Mas não pense que nós também não atribuímos um 
valor a Jesus. Todos fazemos isso. E é a nossa reação diante da Cruz que revela 
se atribuímos um valor alto ou não a Cristo. É de conhecimento de todos nós 
que o esforço que empreendemos por algo é proporcional ao valor que damos 
a isso. Quando alguém desiste em uma disputa é porque o que está sendo 
disputado não vale o esforço que se está aplicando.

Assim, diante da Cruz, olhando para aquele sacrifício de amor, devemos 
decidir o quanto Jesus vale para nós. Olhe para a Cruz e responda 
francamente: na sua opinião, vale a pena ser fiel para com Deus? Vale a pena 
ser santo? Vale a pena negar-se a si mesmo? Vale a pena ser sacrifício vivo 
como Jesus foi? Saiba que respondendo a essas questões de maneira coerente 
com a sua vida, você está demonstrando o quanto Jesus vale para você. E qual 
será a reação do Senhor diante desse valor? Será: “esse belo preço em que fui 
avaliado por eles”? Pense nisso.
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Grande Vigília
Teremos no próximo dia 07/08/09 (sexta-feira) mais uma grande vigília 

realizada por nossa igreja. Você está convidado para participar. Serão 
momentos de profunda comunhão com o Senhor. Não deixe de vir. Tema da 
Vigília: “Não importa as circunstância, queremos SUA presença”

Santa Ceia do Senhor
”Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice 
estareis anunciando a morte do Senhor, até que ele venha”. 1 Co 11.26

A Ceia do Senhor é uma celebração de adoração a Deus e amor uns para 

com os outros. Os cristãos se alimentam de Cristo não somente na Santa 
Ceia, também na adoração, no reconhecimento da sua presença neles como 
parte integrante do seu corpo. Recebemos sustento também por meio da 
confraternização com outros cristãos; por isso, não podemos ser 
negligentes quanto a nossa participação na obra de Deus, muito menos 
quanto a nossa ausência aos cultos de Santa Ceia, como é o costume de 
alguns (Hb 10: 25). Por isso, queremos convidar todos os amados irmãos 
para estarem conosco no próximo Domingo na celebração do culto de Santa 
Ceia. O mesmo será temático e com a participação de vários ministérios de 
nossa igreja. Venha junto com sua família e amigos!

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 

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

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

Ministério de 
Esportes

Convidamos você para participar 

de nossas atividades esportivas. 
As mesmas acontecem, em vários 
dias da semana, em nossa quadra. 
Confira os dias e horários na 
página quatro deste informativo. 

Contamos com sua participação.

Culto de Missões

Santa Ceia do Senhor
dia 09.Ago às 18hs
na Batista Gênesis

Tema:
O sacrifício sou eu

Horário da Reunião: 
das 18:00 às 20:00 horas 

(Culto de Oração);
das 20:00 às 23:45 horas (Vigília)
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Dia:
16/08/2009 às 18hs

Local:
 Igreja Batista Gênesis

Aguardem!



Ministério de 
Jovens e 

Adolescentes
O Senhor tem abençoado 

tremendamente os cultos de 
jovens e adolescentes que estão 
ocorrendo durante os sábados em 
nossa igreja. Se você ainda não 
veio para nenhum, não perca mais 
tempo e comece a vir. Deus 
também tem preparado algo 
especial para você. Te esperamos 
no próximo culto!   

8º Aniversário IBI Gênesis
A celebração do 8º aniversário da IBI Gênesis foi adiada (por motivo de 

agenda) para os dias 12 e 13 de setembro e você não pode perder. Serão 
dias de muita adoração e gratidão ao Senhor. Teremos como preletor oficial 
o Pr. Emerson Pinheiro (esposo da cantora Fernanda Brum). Pedimos para 
que toda igreja ore por mais este evento e que o Senhor venha realizar tudo 
aquilo que nos tem preparado.

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

02.Ago: Manoel Brasil
02.Ago: Maria Nireide
03.Ago: Emanuelle Machado
05.Ago: Luciane Canuto
06.Ago: Daniel Botelho
06.Ago: Rose Mary Gomes
08.Ago: Elizabeth Batinga

Atividade 
Evangelística

O Ministério de Evangelismo 

i n fo rma  que  a  a t i v i dade  
programada para o dia 08/08/09 
foi adiada para o dia 22/08/09. 
Fiquem atentos, pois maiores 
informações sobre onde e como 
será realizada esta atividade virão 
nos próximos informativos.

“Ide por todo mundo e pregai o 
evangelho a toda criatura”.

Até 
    

odos t ouçam!que

Consagração de 
Santa Ceia

Lc 14:33 -  "Assim, pois, qualquer 
de vós que não renuncia a tudo 
quanto tem não pode ser meu 
discípulo;"

Aguardamos você, para junto 

conosco, dedicar o Domingo de 
Santa Ceia ao Senhor. No próximo 
Domingo das 08 às 08:55hs 
teremos a nossa consagração e 
contamos com sua presença.

Dirigente: 

Diaconisa Elza
Tema:

 "Renúncia"

Aniversário Batista Gênesis : 12 e 13.Set : Imperdível



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
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.Aniversário da Igreja;

8.Implantação de Grupos Pequenos;

9.Ministério de Teatro

10.Ministério de Jovens e Adolescentes.

Agenda Gênesis

07/Ago : Grande Vigília

09/Ago : Consagração de Santa Ceia

09/Ago : Santa Ceia do Senhor

15/Ago : Culto de Jovens e Adolescente

16/Ago : Culto de Missões

22/Ago : Atividade Evangelística

05/Set : Casamento

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

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

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

QUI DOM (M) DOM (N)

6/8/09 9/8/09 9/8/09

Dirigente LUCIENE - PR. HARRY

Água ANTÔNIO - ROSÂNGELA

Ofertório DÍLSOM ELZA BONIFÁCIO

Recepção-1 ROSÂNGELA / IZABELLI - OSMARI / GELZA

Recepção-2 - ARLEY / MIRLANE

Kids - - ANTÔNIO

Estacionamento - - ALOÍSIO / ADRIANO

Visitantes - - JARBAS / MARCIELLE

SERVIÇO

DIAS

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


