
CAUSAS JUSTAS, MAS MEIOS DESPROVIDOS DE SANTIDADE
Pr. Harry Tenório

(Mateus 10.4) -  “Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu”.

Na época que Jesus viveu nesta terra existiam muitos partidos políticos que se infiltravam na 
religião, de forma que era difícil distinguir o que era política e o que era religião. As causas 
eram justas, mas os meios desprovidos de santidade. Tomemos como base o partido dos 
Zelotes apenas para exemplificar. A palavra zelote era derivada da tradução “daqueles que 
tem zêlo ou ardor por Deus e pela sua santa palavra”. Os zelotes também eram chamados de 
“sicários”, nome derivado do pequeno punhal do qual nunca se separavam, nem para dormir. 
O punhal era uma lembrança de que estavam alí em sua cintura para serem utilizados a 
qualquer momento, desde quando o nome de Deus ou seu próprio nome fossem afrontados. 
Do ponto de vista da reação, Jesus foi de fato um reacionário e por isto atraiu muitos zelotes 
para ouví-lo. Ele aparentemente não aceitava os desconfortos e nem as injustiças reinantes 
na sociedade judaica da sua época. A identidade acaba aqui, porque do ponto de vista 
ideológico nunca aceitou a violência, não incentivou desafetos, aconselhou a 
disciplina do perdão absoluto, para isto com uma palavra poderosa ensinou a paz. 
Quando questionado sobre o perdão, incentivou o perdão multiplicado por setenta vezes sete 
(Mt 18.22). Sua afirmação chocante poderia ser traduzida assim: “se nos sete dias da semana 
alguém me afronta, magoa ou desrespeita, tenho que perdoar até setenta vezes”. 
Considerando que a semana se renova a cada sétimo dia, teríamos que viver perdoando 
continuamente. 
A cabeça do Pedrão entrou em parafuso com a afirmação de Jesus. Ele era colérico, impulsivo, 
o tipo de homem que não agüentava desaforo, nem suportava ficar calado diante das 
injustiças. Embora não fosse fácil praticar o que Jesus estava ensinando, era assim que 
deveria ser feito. Não fomos chamados a presença de Deus para fazer justiça com as próprias 
mãos, até porque o nosso padrão de santidade e correção não passam de trapos de imundícia, 
e como disciplina ser promovida nesta questão ele nos ensinou que: “na mesma medida que 
perdoarmos, seremos por Deus perdoados” (Jo 20.23). 
A questão que se sobressai aqui é a de que muitas vezes temos completa razão, mas os meios 
que utilizamos para fazer justiça nos descaracterizam como cristãos e nos afasta da 
santidade. Veja o que sustenta sua palavra sobre o tema: (Hebreus 12.14) -  “Segui a paz 
com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor”. Para morarmos no 
céu, este é o caminho a trilhar. Perdão e santificação são dois temas que a igreja moderna 
abandonou. Agora os temas são a prosperidade, a reivindicação dos direitos cristãos e a 
revolta a qualquer preço. Já tem grupo religioso ensinado a perdoarmos a Deus. Mas 
que tipo de evangelho é este? É todo tipo de evangelho, menos o “do Reino de Deus”. 
Estamos criando um grupo declarado de zelotes cristãos, gente reacionária que não suporta 
passar sofrimentos, que não entende que eles nos purificam e santificam, nos tirando do 
pedestal do direito da correção para sermos corrigidos. 
Por ordem da semana da bíblia, deveríamos nos lembrar que ela nos ensina que o maior direito 
que embasa a jurisprudência cristã é o de “não termos direito algum”. Assim e somente assim 
podemos desfrutar da graça instalada por Jesus. Só através dele os nossos direitos se tornam 
válidos. É recomendável à igreja uma releitura daquele que foi o melhor e o mais completo 
sermão de Jesus, o Sermão do Monte (Mt 5). Alí ele nos ensinou que quando somos 
atribulados, quando temos fome e sede de justiça e permanecemos clamando a Deus em 
oração é que o nosso cristianismo se torna real, eficaz, contundente e vigoroso. Vença o zelote 
que mora em você e que por vezes se manifesta até dentro da própria casa, abandone o direito 
de ter direito e instale a paz em nome de Deus.
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Culto de Missões
Marcos 16:15 - "E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a 

toda criatura".
Missão: Vem da expressão latina missione, do verbo mittere; significa 
ação, tarefa, ordem e compromisso. No sentido evangelístico, é a 
transmissão consciente e planejada das Boas-Novas de Cristo além das 
fronteiras nacionais e culturais. É também tarefa da Igreja enviar 
missionários por todo o mundo para anunciar o Evangelho de Cristo. 
Próximo Domingo realizaremos mais um grande culto de missões e 
convidamos você e sua família para participarem. Não deixem de vir, 
aguardamos vocês!

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
82-9331.7052

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 

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

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

Achados e Perdidos
Informamos que encontram-se em nossa secretaria várias 

Bíblias que foram deixadas nas dependências de nosso 
templo. Se vosê perdeu ou esqueceu a sua em nossa 
igreja procure imediatamente nossa secretaria para 

verificar se a sua está entre as encontradas. Caso não apareça os donos 
no prazo de 15 dias as mesmas serão doadas.

Culto de Missões
dia 20.Dez às 18h

na IBI Gênesis

Meu melhor amigo
Conta uma lenda árabe que dois 

amigos viajavam pelo deserto e, em 
um determinado ponto da viagem, 
começaram a discutir tanto 
que um acabou dando um 
soco no rosto do outro. O 
que foi agredido, sem nada 
dizer, escreveu na areia: 
HOJE,  MEU MELHOR 
AMIGO DEU-ME UM SOCO 
N O  R O S T O .  M e s m o  
ressentidos, seguiram viagem 
juntos e chegaram a um oásis. 
Enquanto se banhava num dos 
poços, o que havia levado o soco 
começou a se afogar, mas, foi salvo 
pelo amigo.

Ao se recuperar pegou um estilete e 
escreveu numa pedra: HOJE, MEU 
MELHOR AMIGO SALVOU-ME A 
VIDA!

 Quando um amigo nos ofende, 
devemos escrever na areia, 
onde o vento do esquecimento 
e do perdão se encarregam de 
apagar; porém quando nos 
f a z  a l g o  g r a n d i o s o ,  
deveremos gravar na pedra 
da memória do coração, 
onde vento nenhum do 

mundo poderá apagar.

"Fiéis são as feridas dum amigo; mas 
os beijos dum inimigo são 
enganosos." Provérbios 27.6



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.

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

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

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

Culto de Natal
O nosso Culto de natal acontecerá no dia 24/12/09 

às 19:30h em nosso templo. Na ocasião 
apresentaremos a cantata Um Novo Coração no 
Natal, um musical cheio de alegria, emoção e 
surpresas. Traga sua família e convide seus amigos 
para celebrar conosco essa data tão especial. 
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Aniversariantes da 
Semana

13.Dez: Mário Alves
14.Dez: Eduardo Pedro
14.Dez: Gelza Maria
14.Dez: Cayenne Freitas
17.Dez: Elisanete Alves
17.Dez: Rayanne Cordeiro

Family Games
Em janeiro acontecerá o 1º 

Family Games da IBI Gênesis. 
Momen t o s  d e  r e c r e a ç ão ,  
atividades esportivas e comunhão 
entre as famílias de nossa igreja. 
Você e sua família não pode ficar 
de fora. Maiores informações com 
Eduardo.

 

Culto de natal : 24.Dez às 19:30h : na Gênesis

Family Games
dia 30.Jan
na Gênesis

Áudio e Vídeo
Você gosta de editar vídeos? 

Precisamos de você. Procure-nos 
hoje e faça parte da equipe Áudio 
e Vídeo.
Contato: Marquinhos (Min. de 
Louvor).

Casamento Coletivo

Próximo Sábado : 19.Dez : ás 19h

na Batista Gênesis

Aguardamos você!



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
18:30 - 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.Family Games;

7.Cantata de Natal;

8.Implantação de Grupos Pequenos;

9.Acampamento da Família 2010;

10.Ministério de Jovens e Adolescentes.

Agenda Gênesis

19/Dez : Casamento Coletivo

20/Dez : Culto de Missões

24/Dez : Culto de Natal

31/Dez : Culto de Ano Novo

10/Jan : Consagração de Santa Ceia

09/Jan : Dog Night

10/Jan : Santa Ceia do Senhor

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

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

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

QUI DOM (M) DOM (N)

17/12/09 20/12/09 20/12/09

Dirigente CLEMILDA - DILSON

Água MARCIELLE - MIRLANE

Ofertório BONIFÁCIO JORGE ELENI

Recepção-1 ALUÍSIO / MARIA JOSÉ - MARCELO / IZAURA

Recepção-2 - - JAMESON / IZABELLI

Kids - - JARBAS

Estacionamento - - LÉO / ISAAC

Visitantes - - OSMARI / GELZA

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Equipe: ANGÉLICA (Contato: 8845-0359)


