
Filiada a

Refidim o local onde líderes prevalecem
Pr. Harry Tenório

“ ” (Ex 
17.11)

O texto bíblico é dramático, Israel está sofrendo um ataque em Refidim, no curso 
da travessia entre o Egito e a terra prometida. O ataque tem a finalidade de impedir 
a evolução de Israel. Moisés chama Josué e determina a escolha de homens que vá 
a peleja contra Ameleque enquanto ele sobe ao monte para orar com Arão e Hur. 

O que faz deste texto especial? Ele se torna especial à medida que conseguimos 
enxergar um paralelo proposto por Deus entre as duas travessias, a do judeu do 
Egito para Israel e a do cristão da igreja para Jerusalém celestial. As dificuldades 
estão lá, mas elas não existem para nos vencer. 

Naqueles dias havia um líder que exercia sua liderança com braço forte, havia 
oração, havia coragem, disposição e obediência dos liderados. Havia divisão de 
tarefas, todos exerciam sua parte com excelência.

Refidim é o local onde os líderes prevalecem. No intenso calor da batalha, 
descobriu-se que quando Moisés direcionava suas mãos para os céus, o povo de 
Deus prevalecia, quando abaixava eram derrotados. Descubram que Moisés 
prevaleceu não apenas porque orou. Prevaleceu porque quando cansava contou 
com a ajuda de Hur e Arão. Eles sustentaram seus braços cansados. Você tem 
ajudado à igreja prevalecer sustentando o braço cansado do seu pastor ou dos seus 
líderes? Ou você faz parte da turma de murmuradores que vendo um líder cansado 
oram para que Deus o substitua? 

Em Refidim havia mobilização humana e espiritual. Um grupo orava e o outro agia. 
A força da oração quando associada à força da ação produz vitórias memoráveis. A 
igreja do Senhor nos dias de hoje bem que poderia ser chamada de Refidim. 
Quantos líderes querem subir ao monte da oração? Quantos se dispõem a 
sustentar o braço cansado do líder em posição abençoadora? Quantos podem 
guerrear as nossas lutas? 

O ataque recebido em Refidim serviu para nos ensinar que quando os líderes 
trabalham em unidade de visão, quando as cargas são divididas, quando nos 
mobilizamos em oração e quando ajudamos a sustentar os braços cansados da 
liderança, a vitória é só uma questão de tempo. Hoje você está no Refidim de Deus. 
Lute e prevaleça!

E acontecia que, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia...
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Atividades Semanais
Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica
17:00 - Intercessão
17:15 - Adoração Alternativa
18:00 - Culto da Família

Terça
19:30 - Ensaio do Min. de Dança
20:00 - Futebol Masculino

Quinta
19:30 - Culto da Santificação

Sexta
20:00 - Futebol Feminino
20:00 - Curso de Libras

Sábado
15:00 - Futebol Masculino
15:00 - Ensaio do Min. de Louvor
19:00 - Ensaio do Min. de Coral

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

Aniversariantes
da Semana

09.Dez : Aldem C. Cordeiro Manso
09.Dez : Marcos Silva
10.Dez : Benedito Paulo de Melo Lins
13.Dez: Mário Alves de Almeida Filho
14.Dez: Eduardo Pedro dos Santos
14.Dez: Gelza Maria Ramos da Silva

Passeio
 de Trem!

Algumas pessoas já se interessaram em 
participar do passeio de trem (que vai até 
depois de Rio Largo) com a turma Jovem. Não 
perca esta oportunidade. Interessados 
procurar a Luciana

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

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

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

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

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.Acampamento -  02 à 05/Fev - 2008

6.Término da Construção

7.Evento 3éD+: Jan/2008

Agenda Gênesis

Jan/2008 : Evento 3éD+

02 à 05/Fev- 2008 : Acampamento

14/Dez: Vigília às 20hs

FIM!

Delícia

Você já levou para casa o seu Panettone? Ainda não? O que está esperando? Adquira 
já está delícia por apenas R$ 10,00 e abençoe o nosso acampamento da família 
2008. Toda a renda arrecadada com a venda será revertida para as despesas com a  
alimentação no acampamento.

Vigília na Gênesis : 14.Dez às 20h
Louvor, oração, reflexão e comunhão.



Curso de LIBRAS
(Linguagem de Sinais)

“Nova Turma”

Os Surdos foram criados por Deus e para Deus. O fato de não ouvirem, não 
os impede de louvarem ao Senhor com suas mãos. A música é um conjunto 
das expressões corporais e faciais e o som são as palavras formadas pelos 
sinais executados. Deus se agrada do louvor emitido pelos surdos, quando 
realizado em adoração sincera e pureza de coração. Que adianta, 
cantarmos tecnicamente perfeito e termos nosso coração longe de Deus, 
muitas vezes um louvor em silêncio gerado somente com o pensamento, 
mas realizado pela alma, agrada ao Senhor.  Portanto, os Surdos podem e 
devem louvar ao Senhor e o Ministério de LIBRAS de nossa Igreja quer 
ajudá-los a possuírem este entendimento,a fim de que experimentem a 
maravilhosa presença de Jesus em suas vidas.
Inscreva-se já no curso e aprenda mais esta ferramenta de evangelização  
e abençoe vidas através da Linguagem de Sinais.
Interessados em fazer o curso, procurar por Priscila ou Luciane

AGRADECIMENTO

“Com carinho e gratidão”

Quando estava iniciando meu ministério pastoral, necessitava de uma 

referência em quem me espelhar. Naqueles dias Deus providenciou uma 
oportunidade rica de conhecermos a Comunidade Carisma em Osasco-SP 
(www.comunidadecarisma.net), e por conseqüência o seu pastor. Foi amor 
à primeira vista, tanto pela igreja como pelo pastor.

Ao longo do tempo acompanhamos mesmo a distancia o sucesso daquela 
igreja na comunidade que faz parte. Contextualizada, com mensagens 
pastorais muito inteligentes e doutrinariamente equilibradas. Sua boa 
atuação através de veículos de comunicação de massa como rádio e site 
devem ser destacadas, trabalhos na área de treinamento de liderança, 
grupos pequenos nos lares, evangelismo através esportes, um trabalho 
social sólido com crianças carentes e uma equipe pastoral de primeira 
linha, a qualificou como uma das boas referências nacionais de igreja.

Externamos nosso carinho ao Pr. Anésio, porque desde que nós o 

convidamos para ministrar neste congresso, mesmo com seus muitos 

afazeres se mostrou imediatamente disponível. É necessário revelarmos 
também nossa gratidão a Magda, Eduardo e André porque estão privados 
da companhia do marido e pai durante estes dias. Não podemos deixar de 
agradecer também aos membros da Carisma que foram privados da 
presença do seu pastor titular.

Pr. Harry Tenório – Batista Gênesis

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

Curso de LIBRAS (Linguagem de Sinais)
Nova Turma - Inscrições Abertas

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

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

- Inscrições Abertas - 

Festival de Talentos

Não deixe seu talento dormir, desperte-o, participe do festival de talentos 
que acontecerá junto ao evento 3éD+. O evento ocorrerá no mês de 

Janeiro de 2008, com data ainda a defnir.

Prepare-se para uma grande noite de diversão, comunhão e lanche!!!!

3éD+!

Gênesis : Jan/2008: Inscrições com Daniel

Questões Curiosas 

1. Qual o maior capítulo da Bíblia? 

2. Qual o menor versículo da Bíblia ? 

3. Qual o maior versículo da Bíblia ? 

4. Quantas palavras a Bíblia contêm aproximadamente ? 

Respostas:

1. Salmo 119 (possui 176 versículos)

2. Ex. 20:13 “Não Matarás” (com 10 letras)

3. Ester 8:9 (possui 415 caracteres)

4. 773.693 palavras

Cadastro de Membro
 Incompleto

Ângela Oliveira, Josivânia Pimentel, Marinalva Teodora, Sérgio Marcos, 
Thiago Maciel, Vanessa Felisdório, Wolney Tadeu e Jorge Henrique:

 No cadastro que consta na secretaria, não temos as datas de nascimento de 
vocês. Se possível, entrem em contato com um diácono ou pelo 
secretaria@ibgenesis.com.br e solicitem uma ficha de atualização do 
Cadastro de Membro. Aos demais irmãos(ãs) que estão chegando, 
recomendamos o mesmo procedimento.

EBD

É a Escola Bíblica 
Dominical, onde 

você aprende mais 
da palavra de Deus.

Seja qual for a sua 
idade, participe!

Domingo : 9h

Cantina

Todos os domingos 
após o culto, temos 
lanches onde você 

pode saborear.

Todos os fundos 
arrecadados 

destinam-se a 
construção da 

igreja, a eventos ou 
ministérios.

Deseja 
compartilhar um 
testemunho no 
informativo?

Escreva seu 
testemunho, 

entregue a um 
diácono ou envie 

para:

faleconosco@ 
ibgenesis.com.br

Agende uma 
Visita no seu Lar 

Você que está 
passando por algum 

problema ou 
simplesmente 

deseja um visita em 
seu lar, entre em 

contato com 
9125.0340 (Braz) e 
agende uma visita 

do Min. de Visitação.

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
82-8827.9352
pastorplinio@

ibgenesis.com.br

Presb. Luiz Carlos
82-9973.3600

lulaelu@ig.com.br

Nossos 
Ministérios

1.Min.Adolescentes 
2.Min.Casais 
3.Min.Coral 
4.Min.Crianças 
5.Min.Dança 
6.Min.Diáconos 
7.Min.Escola Bíblica 
8.Min.Esportes 
9.Min.Gestão 
10.Min.Intercessão 
11.Min.Jovem 
12.Min.Libras 
13.Min.Louvor 
14.Min.Pastoral 
15.Min.Teatro 
16.Min.Visitação

Agende Gabinete 

82.30323019

82.93617222
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