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A Bela e a Fera
P. Harry Tenório

"Nenhum dos homens é capaz de domar a língua" (Tg 3.8).

Três jovens foram orar em um monte. Em determinado momento, pararam de orar e 
resolveram confessar um ao outro "o seu ponto fraco". O primeiro disse: — O meu ponto 
fraco, é que não posso olhar para as meninas da igreja que eu logo penso bobagem. O 
segundo disse: — O meu ponto fraco é pior do que o seu, não posso olhar para os rapazes 
da igreja, porque tenho tendência para o homossexualismo. O terceiro disse: — O meu 
ponto fraco eu não vou contar, porque é pior do que o de vocês. Mas de tanto insistirem, 
ele contou. — O meu ponto fraco está na língua. Eu estou com uma vontade 
incontrolável de descer lá na igreja, e contar para toda a comunidade o que vocês 
acabaram de contar. Os rapazes então disseram: — Vamos orar primeiro por ele, caso 
contrário estaremos perdidos... Não seria este o ponto mais fraco de algumas pessoas? 

A língua já foi comparada na bíblia como uma pequena centelha que pode por em 
incêndio uma cidade inteira, venenosa como uma serpente, pode impor castigos igual a 
um chicote, cortante semelhante a uma navalha afiada, destruidora como uma espada 
afiada, e letal como uma flecha. 

A falta de controle nas palavras já alimentou muitas discórdias, já produziu muitas 
mágoas, já destruiu muitas amizades, provocou muitos divórcios, e já ocasionou muitas 
intrigas. Você pode utilizá-la para agredir ou para fazer uma declaração de amor, para 
abençoar ou amaldiçoar, para elogiar ou criticar. O bom ou o mau uso da língua pode nos 
levar a vitória ou ao fracasso. Tiago, no entanto, nos alerta para o fato de que ninguém 
foi capaz de domar a língua. Porém é possível domá-la com a ajuda do Espírito Santo, e o 
uso disciplinado dela é um fruto do Espírito Santo (Gl 5.22). 

É fácil encontrarmos pessoas sem domínio próprio, que não manifestam este dom do 
Espírito, tentando justificar suas palavras dizendo de forma mal educada que é assim 
mesmo, sincera e que não vai mudar. 

No livro de Provérbios 17.27 diz que: “o homem que sabe ficar calado e manter a 
calma e ficar calado é sábio”. Saber ficar calado nas horas precisas pode nos levar a 
caminhos seguros e estáveis. 

Em uma empresa que trabalhava, o patrão chamou um funcionário para avisá-lo de uma 
promoção. Inseguro e orgulhoso, pensando que seria demitido resolveu antecipar-se 
para não experimentar o gosto da derrota da demissão. Ao pedir demissão alegando que 
estava ganhando pouco, ouviu do patrão: “você perdeu uma boa oportunidade de ouvir 
no lugar de falar, pois o que queria lhe comunicar era o desejo de promovê-lo com o justo 
aumento de salário. Mas sendo assim, acato seu pedido de demissão”. A língua pode 
produzir palavras muito belas, mas sem domínio ou controle vira uma fera.
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Batismo nas Águas
Estão abertas as inscrições para o 

batismo nas águas. Interessados 
devem procurar nossa secretaria e 
fazer sua inscrição. 
A mesma pode ser feita pelo 
telefone:  (82) 3342-2881

 

ou pelo e-mail

 secretaria@ibgenesis.com.br

Jantar dos 
Namorados 2009

O tema para o jantar deste ano já 

foi decidido pelo Ministério de 
Casais de nossa igreja. Em breve 
maiores informações. Fiquem 
atentos!

Aniversariantes da Semana
Informamos que ainda estamos com problemas em nosso computador e 

por isso impossibilitados de colocar os aniversariantes da semana. Mas 
desejamos aos mesmos um Feliz Aniversário.

Santa Ceia do Senhor
A cada celebração da Santa Ceia do Senhor, há uma comemoração toda 

especial em razão da morte expiatória do Senhor Jesus, que nos libertou do 
pecado. Celebração traz a ideia de Júbilo, alegria, festa... Jesus nos libertou 
da morte eterna! Devemos nos alegrar por isso! Temos na Ceia do Senhor 
uma razão muito especial para demonstrarmos esta alegria diante de Deus. 
Convidamos você e sua família para estarem conosco, no próximo 
Domingo, adorando e glorificando ao Senhor no culto de Santa Ceia.

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

Pr. Sérgio Corrêa
82-8869.2350
pastorsergio@

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 
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..2º Encontro de 

Jovens e Adolescentes

No fim de semana passado (27 à 

29/03/09) aconteceu o 2º EJAD. 
Foram dias de muita adoração, 
comunhão, palavra e diversão. 
To d o s  q u e  p a r t i c i p a r a m   
experimentaram momentos 
inesquecíveis na presença do 
Senhor. O Geração Atitude e o 
Geração Ativa agradecem a todos 
o s  m i n i s t é r i o s  q u e  s e  
empenharam na realização do 
nosso 2º EJAD. Muito obrigado por 
se doarem à obra do Senhor, não 
medindo esforços e contribuindo 
para a formação de Jovens e 
Adolescentes diferentes numa 
geração de iguais! Que o Senhor 
vos recompense!

Santa Ceia
dia 12.Abr às 18hs

na Gênesis



Geração Ativa
O Geração Ativa informa que o 

culto dos adolescentes será na 
quarta-feira, dia 08/04 às 19:30, 
devido à reunião do ECC que 
ocorrerá na terça –feira. Você não 
pode perder!  

Escola de levitas
Aprendendo a desenvolver a vida 
ministerial com excelência e amor  
ao Senhor! Todos os domingos às 
17hs na sala do Papo Jovem.

Papo Jovem - EBD
Temas polêmicos discutidos à luz 

da bíbl ia. Será que seus 
posicionamentos num confronto 
com a Verdade são aprovados?
Não perca! Sala do PaPo JoVem, 
Domingo  às 09hs, na EBD.

1º Encontro de Levitas
Vem aí o primeiro encontro de 
Levitas! Maio/2009. Grandes 
coisas fará o Senhor no nosso 
meio. Oremos por este evento.

Ministério de Louvor

Consagração de Santa Ceia
Convidamos toda igreja para estarem dedicando o Domingo de Santa Ceia 

ao Senhor. Iremos realizar no próximo Domingo (12/04/09) das 07:30 às 
08:55hs uma grande  consagração de Santa Ceia e você está convocado 
para participar. Venha junto com sua família e tragam convidados!

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 
sercretaria (3342-
2881)  e agende 

uma visita do Min. 
de Visitação.
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Ministério de Evangelismo/Missões
O Até que Todos Ouçam informa que no próximo dia 11/04/09 acontecerá 

a 2ª atividade evangelística do ministério. Interessados em participar 
devem procurar por Erivaldo e Rose (Líderes) para maiores informações.
 
“Em seguida, ouvi o Senhor dizer: Quem é que Eu vou enviar? Quem será o 
Nosso mensageiro? Então respondi: Aqui estou eu. Envia-me a mim!” - (Is 
6:8).

Tema:
 “Orai sem cessar” - 1Ts 5:17

Dirigente:
Irmã Rosângela Botelho

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 - Culto dos Adolescentes
19:00 - Futebol Masculino

Quarta
19:00 - Voleyball

Quinta
18:30 - Intercessão, oração, agradecimentos
19:30 - Culto da Santificação

Sexta
19:00 - Futebol Feminino

Sábado
15:00 - Ensaio Ministério de Teatro
14:00 - Futebol Masculino
15:00 - Ensaio do Min. de Louvor
19:00 - Ensaio do Min. de Coral

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

Propósitos de Jejum e Oração

1.Pastores e Líderes;

2.II ECC (Encontro de Casais com Cristo); 

3.1º Encontro de Levitas;

4.Implantação de Grupos Pequenos;

5.Ministério de Evangelismo e Missões;

6.Término da Construção;

7.Por nossos Governantes;

8.Pela paz em Israel;

9.Por nossos membros e suas famílias;

10.Projetos da Igreja para o ano de 2009.

Agenda Gênesis

07/Abr : Reunião de equipes ECC

11/Abr : Atividade evangelística

11/Abr : Casamento

12/Abr : Consagração de Santa Ceia

12/Abr : Santa Ceia do Senhor

14/Abr : Reunião de equipes ECC

21/Abr : Culto de entrega ECC

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

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

QUI DOM (M) DOM (N)

9/4/09
11/4/2009 

(casamento)
12/4/09 12/4/09

Dirigente LEONARDO BATISTA - - PR. PLÍNIO

Água EDILENE - - JUCI

Ofertório BONIFÁCIO - ELZA ULISSES

Recepção-1 MARCELO / IZAURA ULISSES / ELIANE - ANDRÉ / ANGÉLICA

Recepção-2 MARIA JOSÉ JORGE / ELZA - RONALDO / ELI

Kids - - - ADRIANO

Estacionamento - - - ADELMO / RAIMUNDO

Visitantes - - - ISAAC / KATIANE

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Equipe: Diac. BRÁZ (Contato: 9125-0340)

Escala semanal Ministério Diaconal

“Servindo com excelência a Noiva de Cristo”
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