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A cruz e o avivamento
Pr. Harry Tenório

(Mateus 26.45) -  “Então chegou junto dos seus discípulos, e disse-lhes: Dormi agora, e 
repousai; eis que é chegada a hora, e o Filho do homem será entregue nas mãos dos 
pecadores”.

A morte de Cristo ofereceu ao mundo duas oportunidades distintas. Para uns, sua morte 
significou o fim de tudo, um escândalo, a comprovação da sua falibilidade. Para outros, um ato 
chocante de amor de Deus por nós, onde deu sua vida em favor da nossa.

O que parecia um descontrole foi um encontro de hora marcada. Notem a riqueza de detalhes 
na transcrição do evangelista Marcos 10.33: - “Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho 
do homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, e aos escribas, e o 
condenarão à morte, e o entregarão aos gentios”.

Entre os muitos favores produzidos por sua morte na cruz, um dos mais marcantes foi o 
avivamento. O cristianismo encapado de Judas duraria só até ao pé da cruz. Na ceia, ao contar 
que seu corpo e sangue seriam ofertados pelo perdão dos pecados da humanidade, disse 
acerca do traidor: “É aquele a quem eu der o pão molhado de vinho” (Jo 13.26). Ao dar o 
pão molhado de vinho a Judas, revelou aos seus discípulos que conhecia todas às coisas. O 
Cristianismo superficial de Pedro também seria desmascarado horas antes da cruz. Aquele que 
se dizia preparado para morrer por Ele, revelou: “...Antes que o galo cante, três vezes me 
negarás” (Mt 26.34).  O que você entende por avivamento? Um milagre, uma cura, o batismo 
no Espírito Santo? Para mim o verdadeiro avivamento implica em mudança de vida, porque 
não adianta ser curado, batizado e continuar pecando. Se não houver mudança de coração, de 
atitude, de comportamento, de hábitos, não houve avivamento.

Minutos antes da morte de Jesus na cruz, nos mostrou o maior de todos os dramas da 
humanidade. Nem sempre a vontade do pai é a minha vontade. O evangelista Lucas nos 
contou que Ele orava angustiado pedindo: “Pai, se queres, passa de mim este cálice...”. 
Ele deseja mudar seu destino na cruz. Ali com sua humanidade sob pressão a ponto de suar 
sangue, foi avivado. Quando isto ocorreu? Quando sufocou da sua própria vontade preferindo 
cumprir a vontade do pai, e isto está comprovado no final da sua oração: “todavia não se 
faça a minha vontade, mas a tua” (Lc 22.42). 

Esta é a hora que me considero mais avivado, quando o que mais importa não é a minha 
vontade, mas cumprir toda a vontade do pai. E isto ocorre com tanta freqüência. Quando deixo 
de reagir agressivamente diante de quem me ofendeu, estou cumprindo a vontade do pai. 
Quando perdôo ao que me feriu, estou cumprindo a vontade do pai. Quando resolvo 
abandonar um cristianismo sem mudanças, para por amor a Ele mudar radicalmente minha 
vida, estou cumprindo a vontade do pai. Quando assumo minhas debilidades e de forma 
sincera peço a Jesus sua ajuda porque “ainda não estou pronto a ir com ele até a morte”, estou 
cumprindo a vontade do pai. 

Algumas horas apenas da cruz, com os discípulos debaixo de profundo estresse emocional, 
recomendou aos discípulos que dormissem. Descansar para enfrentar as lutas sem fraquejar, 
também produz avivamento. Cruz e avivamento, duas coisas que sempre andam juntas.
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Governado 
pelo Amor

“Em Cristo temos a 
redenção, pelo seu 
sangue, a remissão dos 

pecados, segundo a riqueza da sua 
graça”. Efésios 1:7

Jesus falou de liberdade, mas de 
uma liberdade diferente: do tipo 
que vem, não através do poder, 
mas da submissão. Não por meio 
do controle, mas da rendição. Não 
por intermédio de posses, mas de 
mãos abertas. Deus quer 
emancipar o seu povo; quer pô-lo 
em liberdade. Ele deseja que o seu 
povo seja, não escravo, mas 
filho. Ele almeja que seja 
governado, não pela lei, mas pelo 
amor. 

Fomos libertados de nossas 
culpas e de nosso legalismo. 
Temos a liberdade de orar e de 
amar o Deus do nosso coração. E 
fomos perdoados pelo único que 
pode condenar-nos. Estamos 
verdadeiramente livres!

Cantina Geração 
Atitude

Não saia sem antes passar na 

cantina promovida pelos jovens e 
provar uma das muitas delícias 
que estão sendo vendidas. O 
objetivo é de arrecadar fundos 
para irmos ao retiro de carnaval 
em Gravatá-PE.

Programação de fim 
de ano - Gênesis

Informamos que nosso culto de 

natal será celebrado no dia 
24/12/08 às 19:30hs e o culto 
de ano novo no dia 31/12/08 às 
22hs. Não haverá culto nos dias 
25/12/08 e 01/01/09 (quintas-
feiras).

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

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

Noite do Oscar 2008
Será na próxima sexta-feira a grande noite do oscar 2008. Já estão 

sendo realizados os últimos preparativos e a ansiedade toma conta de 
todos, pois será um evento inédito. Se você ainda não comprou seu 
convite, procure imediatamente a liderança do Ministério de Casais e 
adquira o seu. Não deixe de ir a esta noite repleta de glamour, 
premiações e muitas surpresas. O convite custa apenas R$ 35,00 
(trinta e cinco reais) por casal. Aguardamos vocês!  

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

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

Data: 19/12/2008
Horário: 19hs

Local: Restaurante do Makro

Noite do Oscar 2008

Uma noite que será marcante em sua vida!



Teatro Evangélico
O teatro evangélico é aquele que traz para o palco, não necessariamente 

como personagem, mas como presença viva, O Senhor Jesus.
Desde os que montam o espetáculo aos que representam, o objetivo e a 
razão do teatro evangélico é levar a palavra de DEUS até aos que o 
assistem. Esta situação não apenas cria um rótulos diferente dos 
“teatros & teatros” por aí, mas sim objetivos próprios : Glorificar a 
Deus; Trabalhando com amor e submissão, transferindo toda glória 
para o Senhor; Evangelizar o Mundo.
Devemos usar a arte como meio de evangelismo, pois é uma forma 
moderna, descontraída, dinâmica e criativa. Através da evangelização 
teatral, por fé, cremos que somos capazes de atingirmos o ser humano 
integralmente. O teatro evangélico não serve apenas como diversão, 
distração, meio de conscientização política/social ou opção pessoal 
de vida e trabalho. Se tivermos alcançado somente o corpo e a alma das 
pessoas, não fazemos diferente do que se vê em todos os lugares. 
Precisamos ir mais fundo, ir onde está a necessidade maior do homem, 
em seu espírito. Fazer teatro assim é tornar-se um reflexo de Cristo e, 
com isso, trazê-lo pra perto do público. É dividir a vida abundante, que 
temos recebido de Deus, com outros. Logo é engrandecer e fazer 
conhecer o reino de Deus.

Agende Gabinete 

82.30323019

82.93617222

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.

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

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

Gênesis Kids
O Gênesis Kids encerrará suas atividades no ano 

de 2008 com a realização de um Culto Infantil. O 
mesmo acontecerá no dia 21/12/08 no Kids. 

Teremos ministração, lanche e um AMIGO DOCE. 
Por isso, estamos pedindo para cada criança trazer, 

neste dia, uma caixa pequena ou uma barra de 
chocolate para sortearmos entre eles. Aproveitamos para avisar que 
nossas atividades no domingo a noite estarão de volta na 2ª semana de 
janeiro.
 
OBS: O Kids 1 (crianças de 2 e 3 anos) continuará suas atividades 
normalmente. Assim como as aulas da EBD.

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

“Nosso teatro é a arte de usar tudo para ser, 
por alguns momentos, quem não se é, para 
sendo quem se é, ganhar outros que não 
sabem quem são, porque são, onde estão 

e para onde vão.”

Ministério de Dança
A liderança do ministério informa 

que já foram encerradas as suas 
atividades no ano de 2008. E que 
as mesmas só voltarão na 2ª 
semana de janeiro. 

Oferte seu talento
O Ministério de Ação Social está 

cadastrando irmãos que tenham 
talento e queiram interagir com o 
próximo. Interessados procurar a 
liderança do Ministério.



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

Quarta
20:00 - Volleybol

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 dos Ministérios de Ação Social 
e Integração;

3.Ministério Infantil “Gênesis Kids”;

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.

Agenda Gênesis

19/Dez : Noite do Oscar

21/Dez : Culto Infantil no Kids

24/Dez : Culto de Natal

31/Dez : Culto de Ano Novo

27/Jan : Culto de formatura

28/Jan : Culto de formatura

30/Jan : Grande Vigília

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

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

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

Ministério de Visitação
A visitação é uma atividade que deve ser desenvolvida por toda igreja, não importando se é 

um leigo, um oficial ou um ministro. Ela é uma forma de expressar o amor de Deus e levar a 
graça divina aos visitados, a fim de que os mesmos recebam (ou percebam) a manifestação da 
presença de Deus em suas vidas. O ideal é que toda a membresia da igreja esteja envolvida 
neste ministério, para que todos alcancem juntos os benefícios que uma igreja sadia pode 
proporcionar. É importante frisar que a visitação é uma oportunidade abençoada de se conhecer 
um ao outro, fora do ambiente de culto natural (que é a igreja) é importante desenvolver um 
clima de comunhão mais familiar entre os membros da igreja.
“ao entrardes na casa, saudai-a, se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz” - 
Mateus 10:12 e 13a

Aniversariantes da 
Semana

14.Dez : Eduardo Pedro
14.Dez : Gelza Maria
17.Dez : Elisanete Alves
17.Dez : Rayanne Cordeiro
20.Dez : Aldinez “Dinei” do som

Vigília
O Ministério Diaconal informa que não 

haverá vigília no final deste mês de 
dezembro. A mesma ocorrerá apenas no dia 
30/01/2009. Maiores informações nos 
próximos informativos ou com a liderança 
do ministério.

Vigília : 30.Jan : na Gênesis


