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Informativo Nº118

ANO III

Você teme o futuro?
Pr. Harry Tenório
Texto Bíblico
(Juízes 4.14) – “Então disse Débora a Baraque: Levanta-te... porventura o
SENHOR não saiu adiante de ti?”
O futuro sempre traz consigo os elementos incertos que produzem insegurança e medo
no coração daqueles que não se acercam da presença de Deus. Baraque temia a batalha
que enfrentaria, mas Débora lembrou-lhe que não havia o que temer porque Deus iria
para luta com ele. Naquele dia, os Israelitas tiveram uma vitória significativa.
Esta história me ajuda a perceber que Deus me acompanha em qualquer batalha que
tenha que enfrentar em minha vida. Deus não esta preso ao passado, ao presente, nem
ao futuro. Não importa o que nos esteja reservado, Deus irá adiante de nós como pastor
de nossa alma, cuidando e protegendo cada um de nós.
Moisés, certo dia recebeu a notícia mais triste que poderia lhe ocorrer à época. Deus se
decepcionara com o comportamento e a ingratidão do povo que libertara no Egito, e com
base nisto disse que não iria mais adiante de Moisés. Neste momento de instabilidade
Moisés fez o que deveria ser feito. Aquela altura da vida percebera que jamais
conseguiria seguir adiante sem a presença de Deus, e foi o que fez. Solenemente
anunciou o que faria, anunciou que não iria liderar aquele povo naquela arriscada
trajetória se Deus não fosse adiante deles. O sucesso ou insucesso do nosso futuro
depende de nossos esforços? É lógico que sim, mas mesmo que venhamos a nos
esforçar bastante, fazendo tudo de forma aplicada e correta, se Deus não for adiante de
nós, certamente não venceremos. Sem sua proteção, direção e provisão, por mais que
seja promissor o futuro, jamais deveremos prosseguir.
O apóstolo Paulo acerca de bons inícios com fins trágicos denunciou: (Gálatas 5.7) –
“Corríeis bem; quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade?” É triste a
constatação de que pessoas com um futuro presumivelmente brilhante, ao longo da
caminhada tenha por algum motivo se atrapalhado. Aquilo que era uma promessa não
se concretizou em realidade. Neste caso, ele fala de um pouco de fermento que leveda
toda massa, e o fermento para o judeu sempre esteve associado ao pecado. Ele também
fala na força da persuasão, uma certa voz inclinando a conduta daquele que começou
bem a desviar-se da trajetória da vitória.
Gosto de pensar nas instabilidades do futuro olhando para a vida de José. Tendo
conhecimento do ideal divino acerca do seu futuro através de um sonho, viu em seguida
o mundo desabar aos seus pés. Gigantes levantaram-se para impedir que ele chegasse
ao segundo maior posto do Egito (menor apenas que o do Faraó). Vendido como
escravo, caluniado, preso, todos os indicadores apontavam para um fim trágico, porém
Deus estava no controle do seu futuro e tudo deu muito certo. Anos depois você poderia
encontrá-lo governando o Egito.
FIM!
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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
“Por isso também na Escritura se contém: Eis que ponho em Sião a pedra
principal da esquina, eleita e preciosa; E quem nela crer não será
confundido.” - 1 Pe 2.5.

A IBI Gênesis está organizando mais uma grande vigília para o próximo dia
6.Nov (sexta-feira) das 18 às 00h em nosso templo. Uma noite de muita
oração, adoração, testemunhos e palavra. Você é nosso convidado especial.
Venha e traga sua família.
<<Grande Vigília>>
dia 06/11 das 18 às 00h
Tema:

Pedras Vivas

na Batista Gênesis

.........................................................................................
Recadastro de Membros
Informamos que o recadastro de membros vai até o dia 08/11. Se você
ainda não fez o seu não perca mais tempo. Após o culto procure um de
nossos obreiros e realize o seu cadastro. Agradecemos sua colaboração!
.........................................................................................
Propósito de
Oração
De 21/10 à 07/11 das 07 às 08hs
na IBI Gênesis. Venha e traga seu
pedido de oração. Deus vai nos
responder nessa campanha de fé!

.......................................
Viagem Missionária
Se você ainda não fez a sua
inscrição procure por Erivaldo ou
Rose para realizá-la. A viagem
será nos dias 14 e 15 de novembro
para União dos Palmares e o custo
é de R$ 15,00 por pessoa.
evangelismo@ibgenesis.com.br.

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

Pastores e
Presbíteros

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.

Culto de Cura e Libertação
todas as quartas-feiras
das 15 às 17hs na Gênesis

.........................................................................................
Batismo nas águas
Informamos que estão abertas as inscrições para o batismo nas águas. Se
você deseja se batizar procure o nosso secretário (Marcus) para realizar sua
inscrição ou entre em contato através do telefone 3342-2881 ou do e-mail
secretaria@ibgenesis.com.br

Santa Ceia do Senhor

Agende Gabinete

"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

82.3032-3019

A Ceia do Senhor é uma celebração de adoração a Deus e amor uns para
com os outros. E com esse intuito convidamos você e sua família para que
no próximo Domingo (08.Nov) às 18hs estejam celebrando conosco a Santa
Ceia do Senhor. Serão momentos de profunda comunhão com o Senhor e
entre os membros de nossa igreja.

Domingo : 9h

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

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

Dia 07/11/09 às 14hs (próximo
Sábado) teremos nosso
treinamento evangelístico e
convidamos toda a igreja para
participar. Serão ensinadas
técnicas de evangelismo pessoal
que utilizaremos tanto em nossa
viagem missionária como em
f u t u r o s e ve n t o s d e c u n h o
evangelístico. Participe!
Informações: Erivaldo ou Rose

EBD
É a Escola Bíblica
Dominical, onde
você aprende mais
da palavra de Deus.
Seja qual for a sua
idade, participe!

Santa Ceia do Senhor
dia 08.Nov às 18hs
na Gênesis
Treinamento
Evangelístico

82.9147-7635

Consagração de
Santa Ceia
V enha participar de nossa
consagração e dedicar junto
conosco o Domingo de Santa Ceia
ao Senhor. A mesma acontecerá
das 8 às 08:55hs do próximo
Domingo em nossa igreja.
Aguardamos Você!
Tema: Obediência
Dirigente: Obreira Angélica

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

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

Aniversariantes da
Semana
01.Nov:
01.Nov:
03.Nov:
06.Nov:
07.Nov:

Genival Ferreira
Lenice Ferreira
Marcely Kathryn
Maria Aparecida
Izabelli Santana

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

Agência: 1465-6

Feirão de Usados

C/C: 21041-5

10.12.2009

Igreja Batista
Gênesis

FAÇA SUA DOAÇÃO

Agende uma
Visita no seu Lar

Roupas usadas, sapatos,
eletrodomésticos, móveis,
brinquedos e artigos em geral.
Toda renda será destinada para
construção do templo. Contamos
coma sua colaboração!

Você que está
passando por
problemas ou quer
uma visita em seu
lar, entre em
contato com nossa
secretaria (33422881) e agende
uma visita do
Núcleo de Visitação.

Escala semanal Ministério Diaconal
“Servindo com excelência a Noiva de Cristo”
DIA S
SE RVIÇO
Dirige nte

QUI
5/11/09

DOM (M)
8/11/09

DOM (N)
8/11/09

MÁRC IO

-

PR. G UILHERME

VAL

-

G ETÚLIO

Á gua
Ofe rtório

MARC ELO
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JORG E

Re ce pçã o- 1

ANTÔNIO / ELENI

-

OSMARI / G ELZA

Re ce pçã o- 2

-

-

MARC US / LISIANE

Kids

-

-

ALUÍSIO

E sta ciona m e nto

-

-

AND RÉ / ARLEY

Visita nte s

-

-

JARBAS / MARC IELLE

Coorde na dor da E quipe : ROSÁ RIA (Conta to: 9949- 0299)

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

08:00
09:00
16:30
17:15
18:00

-

Consagração
Escola Bíblica
Intercessão, oração, agradecimentos
Adoração Alternativa
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
14:00
15:00
15:00
18:30

-

Futebol Masculino
Ensaio Ministério de Teatro
Ensaio Ministério de Dança
Ensaio do Min. de Louvor
Ensaio do Min. de Coral

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

Atividades Semanais
Domingo

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.Viagem Mssionária;
7.Cantata de Natal;
8.Implantação de Grupos Pequenos;
9.Treinamento Evangelístico;
10.Ministério de Jovens e Adolescentes.

..................................................
Agenda Gênesis
06/Nov : Grande Vigília
07/Nov : Treinamento Evangelístico
08/Nov : Consagração de Santa Ceia
08/Nov : Santa Ceia do Senhor
14 e 15/Nov : Viagem Missionária
21/Nov : Culto de Jovens e Adolescentes
28/Nov : Confraternização Min Diaconal

