
ONDE ESTÃO AS CRIANÇAS?
Andrea Tenório

 

Conta-se que quando Sócrates voltava para Atenas, sempre perguntava: - Onde estão as 
crianças?
- Por que perguntas pelas crianças? - Porque o futuro de Atenas depende destas crianças!

Meditar nesta pergunta tão séria – ONDE ESTÃO AS CRIANÇAS? Nos faz estremecer. 

Numa certa ocasião, foi perguntado a um menino de seis anos de idade: 
- O que você vai ser quando crescer? A resposta foi dada com toda a tranqüilidade: -  
Bandido... ou missionário.
- O quê?!!! Exclamou admirado o adulto. - Como assim?
- Depende de quem me ganhar primeiro, completou rapidamente o menino.
 

Realmente, depende de quem o ganhar primeiro! A falta de interesse, de cuidado, de amor e 
de compreensão para com as crianças determinará o que acontecerá na próxima geração. A 
omissão no ensino da palavra de Deus e a falta de visão para se levar as crianças a colocarem 
em Deus a sua confiança, fará surgir uma geração infiel e rebelde (Sl 78.108)
 

Os homens incrédulos de hoje, em sua grande maioria, não ouviram de Cristo na sua infância. 
A história teria sido muito diferente se Hitler, Stalin ou Mao Tse-Tung tivessem sido levados a 
ter uma relação pessoal com Jesus Cristo na infância.
 

Onde estão as crianças? Estão exatamente onde os adultos as têm deixado: tele-
dependentes, consumidoras desenfreadas, abandonadas à própria sorte e à influência 
daqueles que manipulam as pessoas por motivos daninhos, egoístas e diabólicos ou quem 
sabe numa sala quente e apertada lá nos fundos da igreja. Assim como os discípulos do 
passado, os adultos continuam afastando-as de Jesus, como se fossem alguém sem 
significado, sem importância e valor.
 

Deus não pensa dessa forma. Ao olhar para uma criança, Ele vê simplicidade, pureza, coração 
aberto à sua palavra, uma alma imortal e uma vida inteira pela frente, um futuro cheio de 
possibilidades em relação ao seu reino, pois elas ouvem e atendem à mensagem do evangelho 
mais prontamente do que qualquer outro grupo de pessoas, e assim como no passado, Jesus 
continua dizendo: “Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais” (Mt 19.14) e ainda diz 
mais: "Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém 
for culpado de uma destas crianças, que crêem em mim, me abandonar, melhor lhe seria 
amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar" (Mt 18.5,6).
 

O futuro depende destas crianças! Se alguém deseja trabalhar por um futuro melhor é urgente 
trabalhar melhor com as crianças que hoje estão em suas mãos. Amanhã será tarde demais. 
Se hoje negligenciarmos a criança, uma geração inteira se perderá. Depende de cada um de 
nós.
 

Alcancemos as crianças com a palavra de Deus. Evangelizemos hoje o homem de amanhã! 
Lembremos das palavras de Jesus: “Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai celeste que um 
só destes pequeninos se perca” (MT 18.14)
 

É urgente evangelizar as crianças para que possamos, diante da pergunta – ONDE ESTÃO AS 
CRIANÇAS? – respondermos: ESTÃO SALVAS EM CRISTO JESUS! 
Aí sim, haverá futuro!
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Projeto Vida Plena
Viagem missionária

Informamos que já estão abertas 

as inscrições para a 1ª viagem 
missionária da IBI Gênesis. O 
valor da inscrição é de apenas R$ 
15,00 por pessoa (incluso 
transporte e alimentação). A 
mesma ocorrerá nos dias 14 e 15 
de novembro na cidade de União 
dos Palmares. Esta viagem tem 
por objetivo possibilitar-nos 
crescimento espiritual através de 
vivências evangelísticas e ao 
mesmo tempo cooperar com a 
expansão do Reino de Deus numa 
outra cidade. Maiores informações 
com Erivaldo ou Rose. 

Recadastramento 
de Membros

Informamos que você tem até o 

dia 08 de novembro para realizar 
seu recadastro de membro. Não 
deixe para a última hora e realize 
logo o seu. Após o culto procure os 
obreiros que estarão no final do 
templo realizando o mesmo.

Grande Vigília
Venha juntamente com sua 

família participar de mais uma  
grande vigília que a IBI Gênesis 
realizará no dia 06/11 das 18 às 
23:45hs. Aguardamos você!

Culto de Jovens e Adolescentes
Convidamos todos os jovens e adolescentes para virem participar de mais 

um grande culto que realizaremos no próximo Sábado (24.Out) às 19:30hs 
em nossa igreja. Não fiquem de fora, pois teremos mais uma vez momentos 
de muita adoração, alegria e comunhão. Esperamos vocês. Traga seus 
amigos! 

Pipoca a dois
O Ministério Vida Melhor está organizando mais um 

evento para os casais de nossa igreja. Será o Pipoca 
a dois, que acontecerá no dia 31/10/09 às 19:30hs 
em nosso templo. Além da apresentação de um 

belíssimo filme, teremos muita pipoca, diversão e romantismo. Garanta já 
sua presença adquirindo o seu ingresso. O mesmo custa apenas R$ 5,00 
(cinco reais) por casal. Não deixe para a última hora, pois, as vagas são 
limitadas. Maiores informações com Marcelo e Izaura.  

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 
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dia 24.Out às 19:30hs
na Batista Gênesis

evangelismo@ibgenesis.com.br.

Inscrições
No final do culto,

próximo à porta principal



Treinamento 
Evangelístico

Dia 07/11/09 na Batista 

Gênesis. Informações com 
Erivaldo ou Rose.

Aniversariantes da 
Semana

19.Out: Amanda Góes
24.Out: Eliane Batista

Recado Levita
Para: Junior “Birinha” - Estamos com saudade das suas brincadeiras e 
imitações no Encontro de Levitas. Amamos você! Medite no Livro de 2 
Timóteo – Min. de Louvor

Para: Junior (Guitarra) - Mano, fico muito feliz por sua chegada no Min de 
Louvor. Tenho visto sua dedicação e amor em servir, conte sempre conosco. 
Forte abraço e muito sucesso no seu casamento! - Marquinhos

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.
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1. Nome: Luciana Alves. 
2. Idade: 28 anos.
3. Profissão: Procurando.
4. Filme: Desafiando gigantes.
5. Livro: Não sou muito de ler.
6. Cor: Todas.
7. Passa-tempo: Internet.
8. Hobby: Malhar.
9. Esporte: Não pratico 
nenhum.
10. Prato: Bife 
acebolado, casquinha 
de siri, pizza, batata 
frita, churrasco e etc...
11. Mico: Infelizmente no 
momento não me lembro de 
nenhum.
12. Inesquecível: Todos os 
momentos são inesquecíveis. Mas 
o maior deles, será o dia do meu 
casamento. Contagem Regressiva! 
13. Sonho: Será realizado em 
janeiro, meu casamento com o 
grande presente que Deus me deu, 
o Jarbas.
14. Louvor: É a voz da fé.

 

15. Cantor: Gosto de tantos. 
16. Cantora: Nívia Soares, 
Fernanda Brum e Aline Barros.
17. Maior amigo (a): Jarbas, 
minha mãe e meus amigos.
18. Ministério: Louvor e Dança.
19. Igreja: Batista Gênesis.
20. Pensamento: Deus vê aquilo 

que você não vê. Por isso, 
não temas porque Ele 
está contigo por onde 

andares. 
21. Amor: Jarbas.

22. Vida: Jesus.
23. Bíblia: Não nos foi 

dada para aumentar nosso 
conhecimento, mas para 

mudar nossa vida.
24. Versículo: II Corintios, 4:8,9 
- Em tudo somos atribulados, 
porém não angustiados; perplexos, 
porém não desanimados; 
perseguidos, porém não 
desamparados; abatidos, porém 
não destruídos...
25.  Deus: Onipotente, 
onipresente, Deus provedor, nosso 
pastor, Santo, Santo, Santo.

Ping-Pong

evangelismo@ibgenesis.com.br.



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.Viagem Mssionária;

7.Cantata de Natal;

8.Implantação de Grupos Pequenos;

9.Treinamento Evangelístico;

10.Ministério de Jovens e Adolescentes.

Agenda Gênesis

24/Out : Culto de Jovens e Adolescentes

31/Out : Evento para Casais

06/Nov : Grande Vigília

07/Nov : Treinamento Evangelístico

08/Nov : Consagração de Santa Ceia

08/Nov : Santa Ceia do Senhor

14 e 15/Nov : Viagem Missionária

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

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

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

QUI DOM (M) DOM (N)

22/10/09 25/10/09 25/10/09

Dirigente EDUARDO - LUIZ CARLOS

Água GETÚLIO - KATIANE

Ofertório MARCELO ISAAC ANTÔNIO

Recepção-1 LUIZ / JESSÉ - ROSÁRIA / GELZA

Recepção-2 - - JORGE / ELZA

Kids - - ISAAC

Estacionamento - - ANTÔNIO / MÁRCIO

Visitantes - - MARCUS / LISIANE

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Equipe: ELENI (Contato: 8883-7661)


