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Eu agi sem pensar
Pr. Harry Tenório – Batista Gênesis

“Do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades 

sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias” (Mt 15.19)

Alguns dos nossos piores erros acontecem porque agimos por impulso. Quase sempre 
nos penitenciamos com o argumento de que “agimos sem pensar”. Mas será que isto é 
verdade? Lógico que não. Nenhuma atitude é liberada pelo nosso corpo sem que a mente 
formule pensamentos que comandem a ação, quer seja uma ação motora ou oral. Por 
isto é muito importante cuidarmos da nossa saúde mental, disciplinarmos nossos 
desejos e pensamentos.

O teólogo católico Tomás de Aquino, em sua suma teológica, tratou dos pecados que 
comentemos com o pressuposto de “agir sem pensar” de três formas, quais sejam: 
1 – A ignorância em relação as nossas atitudes erradas pode limitar nossos 
pensamentos, o que alivia a culpa de quem errou. Alivia, mas não nos isenta totalmente 
da culpa. Ora, o que peca sem consciência não premeditou o pecado, nem agiu com 
malícia, mas não deixa de sofrer conseqüências por ter agido errado.
2 – Aquele que pecou por impulso, o que foi dominado por uma paixão mais forte, não 
agiu por hábito. Foi um momento irrefletido, de pensamentos não disciplinados e não 
repensados, mas este também sofre as conseqüências dos seus erros.
3 – O que peca por malícia, o que premeditou a ação do pecado, para o que houve tempo 
de refletir nas conseqüências e ainda assim agiu, já escolheu para si o mal, necessita de 
libertação. 

Pedro talvez seja de todos os apóstolos o que mais cometeu pecados por ignorância, o 
que motivava o tal do “agir sem pensar”.  Um dos exemplos mais eficazes da ignorância 
de Pedro está no desprezo manifesto à advertência de Jesus, quando afirmou: “Simão, 
Simão, Satanás vos pediu para cirandar como trigo”. Suas convicções interiores erradas 
o levaram a achar que as preocupações de Jesus eram infundadas. Em sua parda 
ignorância, Pedro afirmou: “Estou pronto a ir contigo até a morte”. Hoje sabemos, não 
estava. Por outras vezes agia por impulso. Podemos citar como exemplo disto, a orelha 
cortada de Malco, o soldado que prendeu Jesus. Irrefletidamente, ao ver o soldado dar 
ordem de prisão ao seu Mestre, desembainhou a espada e de súbito corta a orelha do 
soldado. Refletidamente Jesus o repreendeu e recolocou a orelha de Malco no devido 
lugar. Já encontramos Pedro cometendo pecados e delitos por ignorância ou por impulso, 
mas não era do tipo que agia com malícia. Esta foi uma das causas que tendo pecado 
como Judas, conseguiu se reabilitar. Judas teve menos sorte porque para ele houve 
tempo de refletir e repensar as atitudes do seu coração, mas ele estava repleto de 
malícia. Se o final do primeiro foi glorioso, o do segundo foi trágico. Ambos cometeram 
erros que poderiam motivar a desculpa evasiva do “agir sem pensar”, o problema foi à 
malícia. Esta aprisionou Judas. 
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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 Líbras

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

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

Aniversariantes
da Semana

17.Dez :Elisanete Alves Correia Rodrigues
17.Dez :Rayanne Cordeiro de L. Cardoso

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

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

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. Ministério de Teatro

7.Evento 3éD+: Jan/2008

8.Término da Construção

Agenda Gênesis

Jan/2008 : Evento 3éD+

02 à 05/Fev- 2008 : Acampamento

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

INFORMATIVO

Se você não pôde vir ao culto e não pegou seu 
informativo semanal, não se preocupe. Basta 
acessar o nosso site (www.ibgenesis.com.br) 
que você terá acesso a ele e ficará por dentro 
de tudo que acontece em nossa Igreja

Você Sabia, que...

1. A "Epístola da Alegria", a carta de Paulo aos Filipenses, foi escrita na prisão, 
e as expressões de alegria aparecem 21 vezes na epístola. 

2. Existe a citação de um outro Jó no primeiro livro da Bíblia - Gênesis 46:13. 

3. Além de tudo porque passou, Jó tinha um surpreendente conhecimento de astronomia, para a sua 
época - Jó 9:9 / 38:31 :33.

4. O nascimento de uma menina tinha o dobro do "Resguardo" do que um menino - Levíticos 
12:2/5.

5. 700 homens canhotos atiravam pedras com uma funda e acertavam num fio de cabelo sem errar - 
Juízes 20:16.  

continuação na pág.2



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

Ministério de Dança
Informamos que em virtude da correria de Dezembro, o Ministério de Dança 
adiantou os ensaios do mês e encerrou suas atividades do ano na última 
quinta-feira. Entra em recesso; retornando somente no dia 08 de Janeiro de 
2008 com seus ensaios normais. Maiores Informações, procurar a Luciana 
(Líder do Ministério)

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

Encontro de Líderes 2007
07 à 09/Dez  : Momentos Inesquecíveis na presença do Senhor

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

Achados e Perdidos

Informamos que encontra-se na Secretaria da Igreja alguns 
objetos que foram deixados em nossas dependências, entre 
eles: Bíblias, Phone de ouvido e porta níquel. Caso você 

tenha esquecido  alguma coisa em nossa Igreja procurar a secretaria.

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

O congreso de Líderes/2007 entrou para a história de nossa Igreja e da vida 
de todos aqueles que dele participou. Foram momentos maravilhosos na 
presença do Senhor, onde através das plenárias ministradas pelo Pr. Anésio 
Rodrigues (Comunidade Carisma - Sp) e das várias oficinas que 
aconteceram, ouvimos a voz de Deus e sentimos sua presença 
tremendamente. Dias memoráveis, que no findar do congresso, já nos 
deixou cheios de saudades e na expectativa do congresso de Líderes/2008. 
Nos resta agora colocarmos em prática tudo aquilo que aprendemos nesses 
dias e termos a certeza de que independentemente das circunstancias 
iremos prevalecer para a honra e glória de Jesus.

Encontro de Líderes - 07 à 09/Dez - 2007

Curso de LIBRAS
(Linguagem de Sinais)

“Nova Turma”

Já encontram-se abertas as inscrições para o curso de LIBRAS (Linguagem 
de Sinais). Aprenda esta técnica e ajude os Surdos a louvarem e adorarem  
ao Senhor; para que os mesmos possam experimentar a maravilhosa 
presença de Jesus em suas vidas.
Interessados em fazer o curso, procurar por Priscila ou Luciane
 aprenda mais esta ferramenta de evangelização  e abençoe vidas através 
da Linguagem de Sinais.

Inscreva-se já 

A Bíblia

Significado: A tradução grega da palavra Bíblia 
(bíblia (pl.)) significa livros. Seu tempo de 
composição durou aproximadamente 1600 anos, 
com um total de 40 autores aproximadamente. 
Possui 66 livros, divididos em Velho Testamento 
com 39 livros e Novo Testamento com 27 livros, 
assim classificados: 

Históricos: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, 
Juízes, Rute, I e II Samuel, I e II Reis, I e II Crônicas, Esdras, Neemias e 
Ester. 
Poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos. 
Proféticos: (Maiores) Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, 
Ezequiel e Daniel, (Menores) Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, 
Miquéias, Naum, Habacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. 
Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João.
Históricos: Atos
Cartas de Paulo: Romanos, I e II Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, 
Colossenses, I e II Tessalonicenses, I e II Timóteo, Tito e Filemon. 
Cartas Gerais: Hebreus, Tiago, I e II Pedro, I, II e III João e Judas. 
Profético: Apocalipse
As divisões da Bíblia facilitam sua memorização. Não se deve pensar que 
somente os proféticos têm profecia, ou os poéticos só têm poesia, ou os 
doutrinários (Epístolas) só doutrinas; da mesma forma os históricos não 
são apenas para relatar fatos históricos. Cada livro da Bíblia deve ser 
estudado convenientemente para que o seu ensino seja apreendido. Sem 
dúvida alguma a Bíblia é uma biblioteca extraordinária!

Passeio de Trem!
A turma jovem avisa que o passeio de trem foi cancelado e que uma nova 
data para o mesmo será marcada.

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

Informamos que o culto de Natal, será 
realizado no Domingo (dia 23 de Dezembro) 

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

continuação...

Jesus nos ensinou a cuidarmos da nossa saúde emocional, revelando que 
sentimentos não disciplinados produzirão pensamentos pecaminosos que 
nos levarão a queda, e o pecado que nos leva à queda nos levará à morte 
eterna. Portanto, antes de afirmar que “agiu sem pensar”, recomendo que 
pense antes de agir. Fazendo isto, você pode até não tirar o pecado do 
mundo, mas ao menos tirará o pecado do seu mundo. 

FIM!
.........................................................................................
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