
Filiada a

Desilusão
Pr. Harry Tenório

Enquanto o resto dos discípulos e seguidores de Jesus estava escondido a portas 
fechadas, em Jerusalém, com medo dos judeus (Jo 20.19), Cleopas e seu amigo que 
desconhecemos o nome, saíam de Jerusalém para Emaús. Quer por desilusão, quer por 
decepção ou necessidade, estes dois engrossaram o coro dos desintegrados.

Não são poucos os que abandonam o caminho por estarem desiludidos com Deus. O que 
pode fazer uma pessoa desiludir-se com Deus a ponto de abandonar a jornada de fé? 
Dois são os motivos básicos que levam um cristão a tomar esta posição errada. A 
primeira motivação, e esta quase sempre é a razão principal, é leitura errada acerca de 
como Deus trabalha. Criamos perspectivas pessoais, imediatistas e egocêntricas acerca 
dele. Quando a solução providenciada por Deus não corresponde as nossas 
perspectivas, nos desiludimos sem esperar o resultado final do que Ele está realizando. A 
segunda motivação é quase sempre originada pela leitura errada que fazemos de Deus. 
Não é sem causa que tantas religiões, muita delas tidas por evangélicas, apresentam um 
Deus distorcido com os princípios bíblicos. 

O evangelista Lucas diz que eles conversavam calorosamente acerca dos últimos 
acontecimentos ocorridos em Jerusalém. Quando Jesus, o estranho que apareceu no 
caminho, faz uma pergunta aos dois discípulos, ambos ficam irritados com o aparente 
desconhecimento das notícias que rondam a cidade. “Você é o único visitante que 
não sabe das coisas que aconteceram nas últimas horas”, responderam 
rispidamente. A pergunta serviu para por termo à discussão. Ambos agora se unem na 
admiração. A pergunta serviu de freio a irracionalidade dos dois desiludidos que 
abandonavam a fé.

Não podemos ficar com a impressão de que estes dois amigos a caminho de Emaús 
estavam dominados por um pesar sombrio, como é às vezes retratado. Eles estavam 
ansiosos para analisar e entender a razão dos acontecimentos. Notem que a longa 
resposta dos discípulos a Jesus (Vs 19-20), vai receber uma pergunta curta: “Que 
coisas?”. Eles argumentam que Ele era um profeta, poderoso em palavras e sinais, que 
incompreendido pelos sacerdotes, foi julgado e crucificado.  Isto há três dias. Além de 
tudo, agora algumas das nossas mulheres disseram ter visto o túmulo vazio. Elas viram 
um anjo que anunciou que ele estava vivo. Alguns de nossos amigos também foram ao 
túmulo, mas ele não estava lá. 

As frases curtas e quebradas sugerem que eles atiravam as informações ao estrangeiro, 
interrompendo um ao outro para acrescentar detalhes. Em vez de estarem com medo, 
como os outros, perderam a razão da sua fé. Descreram na divindade de Jesus e na sua 
consequente ressurreição.

Isto nos dá uma dica para entendermos porque tantos se desviam. Os que abandonam a
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Reunião Pastores e Diáconos
A reunião entre pastores e coordenadores da diaconia será realizada 

amanhã (12/01/09). Iremos tratar da realização do 1º Encontro de 
Diáconos da Igreja Batista Gênesis. A reunião começará às 19:30hs 
em nossa igreja. Contamos com a presença de todos.

fé são mais dados a falar do que de andar com Ele. O perigo de falar sem 
conhecer, de racionalizar sem compreender, nos serve de lição. Foram 
rápidos em falar e tardios em acreditar. Eles representam um grande grupo 
entre dos cristãos evangélicos nos dias atuais. Quando finalmente 
descobriram quem era o estrangeiro, Ele se foi. Pena que quando a 
desilusão foi vencida, não desfrutaram da presença do Mestre. A 
desilusão foi provocada pela decepção, e esta roubou a oportunidade de 
desfrutarem do melhor. 

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.Libras 
15.Min.Louvor 
16.Min.Pastoral 
17.Min.Teatro 
18.Min.Visitação

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

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

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

Orem pela paz em 
Jerusalém

Estava lendo o salmo 122, 

literalmente "com os pés parados 
junto às portas de Jerusalém" 
(v.2), em oração quando a TV 
mostrou os últimos acontecimentos 
na faixa de Gaza. Sei que você 
acompanha tudo, sei que já estás 
orando por nossos missionários, 
mas queria tornar isso oficial. Eu 
sei o que é viver num país em 
guerra. A paz tem que vencer! 
Você pode ser um instrumento 
desta paz, Jesus é nossa paz! 
Peça para Deus dar ousadia para 
nossos missionários. Faça 
missões orando. Esta é sua hora! 

Deus os abençoe!

 Por amor dos meus irmãos e 
amigos, eu peço:

ORE PELA PAZ EM JERUSALÉM!

Pr. José Aldoir Taborda
Secretário de Missões da CIBI

 

 

Geração Ativa

"Lembra-te do teu Criador nos dias 
da tua mocidade, antes que 
venham os maus dias, e cheguem 
os anos dos quais dirás: Não tenho 
neles prazer." Eclesiastes 12:1

Queremos formar adolescentes 

apaixonados por Cristo, com um 
desejo de servi-Lo de todo o 
coração e com toda sua força. 
Tendo assim uma geração com um 
testemunho marcante do poder 
de Cristo, tanto dentro da Igreja, 
como fora. Convocamos todos os 
adolescentes para participar de 
nossos cultos e fazer parte 
desta Geração Ativa. Contamos 
com você!

Continuação...

FIM!



1ª Grande Vigília de Oração 2009
Venha participar de nossa 1ª Grande Vigília de Oração 2009. Estaremos 

orando por diversas causas. O tema será "DESPERTAI!" IS 42:01a e o 
preletor será o Pr. Saul da Igreja Verbo da Vida. Contamos com sua 
presença para juntos estarmos orando e intercedendo. A vigília 
acontecerá no dia 30/01/09 das 20 às 00hs.

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.

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

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

Bodas de Louça

Isso mesmo: Bodas de Louça...

Ontem (10/01/2009), Harry e eu, completamos 22 anos de casamento. 
Fui pesquisar e descobri que dá-se o nome de Bodas de Louça. Estamos 
a caminho das Bodas de Prata, mas antes passaremos pelas Bodas de 
Palha (23) e Bodas de Opala (24).
Há 22 anos atrás, firmamos nosso compromisso diante de Deus 
coincidentemente em um sábado como o de ontem. Quero publicamente 
expressar a minha gratidão a Deus e a meu marido, que durante todos 
estes anos tem sido meu braço forte. O que seria de minha vida sem ele?

Harry: Das coisas boas da vida... Você certamente é a melhor!

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

Ministério de 
Evangelismo/Missões

Existem milhões de pessoas que 

não estão seguindo a Cristo e 
temos essa responsabilidade de 
sairmos e levarmos a mensagem 
da salvação deixada por Jesus. Essa 
mensagem de alegria precisa ser 
espalhada a todas as pessoas que 
dela ainda não tem conhecimento 
e vivem sem esperança, para que 
possam ser incluídas no povo de 
Deus. Pregar até que todos ouçam!

Ministério 
de 

Intercessão
Convidamos você a 

vir fazer parte de 
nosso  min is tér io .  Venha  
participar de nossos momentos de 
o r a ç ã o  e  i n t e r c e s s ã o .  
Interessados procurar pelas 
i r m ã s  M a r i a  J o s é  e / o u  
Aparecida Leonardo. Contamos 
com sua ajuda e colaboração.

Andrea Tenório



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
19:30 - Ensaio do Min. de Dança
20:00 - Futebol Masculino

Quinta
18:30 - Intercessão, oração, agradecimentos
19:00 - Ensaio do Min. de Dança Infantil
19:30 - Culto da Santificação

Sexta
19:30 - Ensaio do Min. de Dança
20h:00 - Futebol Feminino

Sábado
15:00 - Ensaio Ministério de Teatro
15:00 - 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.Estruturação do Ministério de Ação Social; 

3.Ministério Diaconal;

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

12/Jan : Reunião pastores e diáconos

20/Jan : Reunião de diáconos e diaconisas

27/Jan : Culto de Formatura

28/Jan : Culto de Formatura

30/Jan : Grande Vigília de Oração

02/Fev : Reunião de pastores e presbíteros

07/Fev : 1º Encontro de Diáconos

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

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

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

Escala semanal Ministério Diaconal

QUI DOM(M) DOM(N)

15/1/08 18/1/09 18/1/09

Água  DILSON - JORGE

Dirigente OSMARI - ELIANE

Estacionamento - - GETÚLIO / DILSON

Kids - - ISAAC

Ofertório ROSÂNGELA ELIANE LUCIENE

Recepção-1 ALOÍSIO / MARIA JOSÉ BONIFÁCIO / EDILENI RAIMUNDO/ AMPARO

Recepção-2 BONIFÁCIO / EDILENI - ADRIANO / CLAÚDIA

Visitantes - - ARLEY/ MIRLANE

SERVIÇO

DIA

Coordenador da Equipe: Diac. Ulisses (Contato: 99607214)

Aniversariantes da Semana

11.Jan : Maria Jessé
12.Jan : Juliana França
12.Jan : Cristiana de Albuquerque

15.Jan : José Maria
16.Jan : Renata Suyene


