Encontram-se em nossa secretaria várias
Bíblias que foram deixadas em nossas
dependências. Se você esqueceu ou perdeu
sua Bíblia, procure a nossa secretaria e veja se
a sua está entre as achadas em nosso templo.
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Achados e Perdidos

Futebol Feminino
Todas as Sextas
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Local: Igreja Batista Gênesis (Quadra)
Horário: 20h00

Venha e Participe
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Giro no Mundo

Domingo, 24.Fevereiro.2008

Informativo Nº33

ANO I

O que faremos com Jesus?
Pr. Harry Tenório

Confira as matérias completas no nosso site:
Mc 15.12 “O que faremos com Jesus, a quem chamais de reis dos Judeus,
perguntou Pilatos?”

www.ibgenesis.com.br

1. Igrejas são chamadas a serem santuários de paz.
2. Sarah Sheeva (a primogênita do casal Baby Consuelo e Pepeu Gomes) conta sobre sua
conversão.
3. Revista IstoÉ traz reportagem sobre “Como morreu Jesus”.
4. Ministério Filhos do Homem em Campo Grande.
5. Conheça os paíse onde a perseguição aos cristãos diminuiu.

......................................................................................................................
Testemunho no Informativo
Deseja compartilhar um testemunho no Informativo?Escreva seu testemunho, entregue a um
diácono ou envie para: secretaria@ibgenesis.com.br

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

Terça
19:30 - Ensaio do Min. de Dança
20:00 - Futebol Masculino
Quinta
18:30 - Intercessão
19:00 - Oração, agradecimento e testemunho
19:30 - Culto da Santificação
Sexta
20:00 - Futebol Feminino
Sábado
15:00 - Futebol Masculino

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

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

Atividades Semanais
Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica
16:30 - Intercessão
17:00 - Oração, agradecimento e testemunho
17:15 - Adoração Alternativa
18:00 - Culto da Família

Propósitos de Jejum e Oração

Nenhuma pergunta feita neste mundo foi tão incomoda como esta. Os judeus e os
líderes religiosos puseram Jesus diante de Pôncio Pilatos, então prefeito da província
romana da Judéia para que ele o julgasse. Para sempre seu nome estará ligado ao de
Jesus. Hoje ele faz parte do credo dos apóstolos: “....padeceu sob o poder de Pôncio
Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado...”
A fraqueza de Pôncio Pilatos por acaso também não é a nossa? Ele já havia identificado
que Cristo era o Messias e que aquele julgamento era meramente uma farsa políticoreligiosa. Homens poderosos queriam dar fim a vida de Cristo porque ele se tornara
muito amado de todos, sua presença atraía multidões. Excluindo este motivo, não havia
outro para quele aquele homem estivesse sendo julgado.
A pergunta estava sendo dirigida aos judeus de sua época, principalmente aos
sacerdotes e fariseus, classe dominante naqueles dias. Pobre homem, descobrira quem
era Jesus, mas não teve força de quebrar as amarras da conveniência para lançar-se em
seus braços.

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 Teatro
6.Término da Construção
7.Por nossos Governantes
8. Pela paz em Israel

Agenda Gênesis
07/Mar : 2º Curso de Técnicas de Sonorização
08/Mar : 2º Curso de Técnicas de Sonorização

Saber o que fazer com Jesus pede coragem, um caráter resoluto e uma certa dose de
desapego às coisas materiais deste mundo. Se resolvesse desobrigar da culpa daquela
acusação, se resolvesse crer nele como salvador, certamente Pilatos teria provocado
uma pereturbação coletiva e seria denunciado a Roma. Sua cabeça estaria a prêmio.
Quem assume saber o que fazer com Jesus recebe oposição. Ao transferir a
responsabilidade para a multidão, perdeu a melhor oportunidade da sua vida de ser
herdeiro da salvação que Cristo estava consumando com aquele julgamento e
culminando na cruz.
Transferir para os outros a responsabilidade do que fazer com Jesus tem sido o maior
pecado desta humanidade. A pergunta feita pelo governador da Judéia está
profundamente contextualizada com os nossos dias. Todos já sabemos quem ele é, a
questão agora é saber o que fazer com Ele. Aceitá-lo como salvador, seria assumir
corajosamente a posição de pecador, mas nós não somos afeitos a reconhecer as nossas
debilidades, menos ainda deixar os pecados. Eles viciam.
Perguntando a um amigo porque não estava indo de ônibus ao trabalho, me respondeu:
“Estou economizando para comprar o meu carro. Se desejo um futuro melhor tenho que
tomar uma posição no presente”. Mas o que significa um vale transporte no custo total
de um carro, me indaguei silenciosamente? Parerce que ele leu os meus pensamentos
quando concluiu: “Sei que uma passagem de ônibus não tem um valor tão
Continuação na pág.2

Filiada a

Curso Básico de Libras
Matrículas Abertas
Continuação...

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
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

significativo assim no custo de um automóvel, mas este é apenas um
sacrifício que estou fazendo para conquista de um futuro melhor”. Se Poncio
Pilatos houvesse se preocupado em construir um futuro melhor teria
sacrificado. Seu salário e a fama que o função de governador produzia
falaram mais forte e ele assumiu que não sabia o que fazer com Jesus. Agora
lembre-se, a pergunta de Pilatos foi dirigida a multidão. Como se aquela
pergunta estivesse sendo feita por ele novamente a você hoje, responda: O
que faremos com Jesus?

FIM!

.........................................................................................
Ministério de Libras
Já encontram-se abertas as matrículas para o Curso Básico de Libras. Os
interessados devem procurar as seguintes pessoas:
Priscila: 8862-1563
Damariz: 8816-6495
Luciane: 8862-6320
O custos de investimento para o curso é de R$ 35,00 para a Matrícula e de
R$ 30,00 as Mensalidades. Não perca esta oportunidade de aprender mais
uma ferramenta de evangelização. Matricule-se já!

82.93617222

EBD
É a Escola Bíblica
Dominical, onde
você aprende mais
da palavra de Deus.

Ninguém gosta muito de esperar. Porém; se esperarmos no Senhor, em
qualquer situação, seremos fortalecidos por Ele. Quando aguardamos a Sua
ação, trabalhamos contra nossa ansiedade, adquirimos longanimidade e
podemos ver o Senhor agindo.
Nosso tempo é sempre mais apressado que o tempo do Senhor, por isso
precisamos esperar. Saibamos esperar, orando em todo o tempo, mas
descansados Nele.
Saibamos investir em oração, esperando, perseverando. Então seremos
construtores de Deus, que não param no meio da caminhada. Nunca desista
de nada.
Não fique mudando toda hora de projetos, de igreja, de direção,
relacionamentos...
Busque do Senhor o que Ele tem para ti, espere Nele, e persevere sempre.
Não seja alguém conhecido como aquele que sempre começa algo mas
nunca leva adiante, persevere.
Também não exija que alguém seja repentinamente amadurecido,
aperfeiçoado ou sábio. Aguarde orando e profetizando, no tempo e no modo
do Senhor, Ele fará cumprir Seus planos na vida de todos nós.

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.
Para
Contribuições e
Ofertas

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

Uma escola maravilhosa de Deus para todos nós é caminharmos bem com
aqueles que ainda não alcançaram o que alcançamos, porque alguém já
alcançou mais que nós, e está nos aguardando crescer.

Notícias Sandro e Monalisa

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

Banco do Brasil

Algumas semanas atrás, nos momentos históricos de nossa igreja,
relembramos de nossos amados Sandro e Monalisa, que não estão mais
congregando conosco. Nesta semana recebemos notícias deles, como
segue abaixo.

Gênesis Kids

Agência: 3393-6

“Boa Noite, Pastor Harry.
Estamos trabalhando com um Clube de Nutrición de Herbalife, estamos
muitíssimo satisfeitos, o País cresceu em 2007 10%, e tem a população de
Alagoas. Estão construindo edificios de 100 andares, tem uma economia
dolarizada e é a maior zona de livre comércio. Estamos com saudades de
todos!.”
Caso alguém queira entrar em contato com os mesmos, o e-mail é o
seguinte: sandrocabrales@hotmail.com

.........................................................................................
Aniversariante da Semana

Agende Gabinete
82.30323019

O Tempo é Nosso Amigo
"Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com
asas como águias; correrão e não se cansarão, caminharão e não se
fatigarão." Isaías 40:31

01.Mar : Camila Fernandes

Dividido por faixa etária, o ministério kids trabalha na formação espiritual e
social de nossas crianças de 3 a 10 anos de idade, trazendo além de
informações e instruções pertinentes à formação do caráter espiritual, atua
também no desempenho e na convivência da criança cristã com a
sociedade. Traga seus filhos para participarem desse ministério tão
abençoado pelo Senhor.

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

C/C: 26595-0
Banco Itaú
Agência: 1465-6
C/C: 21041-5
Igreja Batista
Gêneis

Ministério Pastoral
O Ministério Pastoral consiste nas tarefas sob a responsabilidade daquele
que é revestido com o dom de pastor ( Romanos 12:6-8 ).

Agende uma
Visita no seu Lar

Cabe ao pastor o ministério de pregar a Palavra de Deus. Ensinar o rebanho
as verdades bíblicas para o crescimento espiritual e também aconselhar os
que necessitam de orientação em alguma área da vida. E pode o pastor
exercer a atividade de visitação nas casas, nos hospitais, nos presídios, nos
orfanatos, nos asilos, e nas escolas.

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.

Em fim, o ministério pastoral é uma "tarefa sem fim". Ao ir deitar-se ao final
de cada dia, sempre algo ficou por realizar. Porque o pastor trabalha com a
melhor "matéria prima" existente na face da terra: pessoas.

