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Uma igreja dividida
Pr. Harry Tenório

 
(Mateus 28.10, 16-17) – “Então Jesus disse-lhes: Não temais; ide dizer a meus 
irmãos que vão à Galiléia, e lá me verão. E os onze discípulos partiram para a Galiléia, 
para o monte que Jesus lhes tinha designado. E, quando o viram, o adoraram; mas 
alguns duvidaram”.

Onze discípulos haviam seguido para Galiléia, para o monte onde Jesus os orientara a 
estar, e quando os viram, o adoraram, mas nem todos. Um grupo tão pequeno, e ainda 
assim podemos observar a divisão na igreja nascente. Uns adoram e outros 
duvidam. Esta divisão perdura até os dias atuais, dividindo a igreja em dois grupos: Os 
que conseguem crescer na fé desfrutando dos melhores momentos com Deus, e de 
outros que atrofiam espiritualmente deixando de observar e desfrutar o melhor de Deus.

A coragem do evangelista Lucas em denunciar que havia um grupo entre os apóstolos 
que não cria na ressurreição de Cristo é notável. O lado triste da história é que 
duvidaram vendo. Imagino que valor teria a fé destes homens se tivessem que crer dois 
mil anos depois do evento, assim como nós! Não é sem causa que Jesus disse: (João 
20.29) -  “Bem-aventurados os que não viram e creram”.

O evangelista não está falando de uma batalha isolada, que tendo ocorrido na semana 
da morte e ressurreição de Jesus não se repete nos nossos dias. O grande desafio da fé é 
crer em coisas que não são possíveis. É certo que nós não estamos acostumados a ver 
uma pessoa que morreu ressuscitar ao terceiro dia, mas esta era a promessa e o anúncio 
tantas vezes repetido pelos profetas e confirmado por Jesus. Agora então, temos três 
forças que deveriam servir para solidificar a fé dos onze: O anúncio profético, a 
confirmação de Jesus, e a própria experiência de estarem vendo o Cristo ressurreto. 
Ainda assim, duvidaram.

Qual o remédio para curar tamanha fragilidade surgida em um seleto grupo de crentes? 
Por que tantos duvidam, ainda que esteja sob a influência e os domínios de uma religião? 
A igreja sofre com a existência de militantes religiosos que oferecem uma adoração 
completamente desprovida de paixão. Na falta de amor a Deus encontramos a razão de 
uma fé mal nutrida e desconfiada. Aqui reside a razão para muitas igrejas repletas de 
pessoas, se encontrarem sem nenhum mover sobrenatural divino. É muita gente 
duvidando.

Como Lucas, temos que nos encher de coragem para denunciar. Aos poucos a igreja vai 
se tornando uma massa compacta de religiosos interesseiros, que tentam Deus 
prometendo crer na sua existência apenas se ele satisfizer o “rosário” de petições 
pessoais e egoístas que todos os dias despejam diante do trono de Deus. Novamente a 
coragem do evangelista nos põe a pensar quando denuncia a pergunta feita por Jesus, e 
que não por acaso encontra sem resposta mesmo depois de mais de dois mil anos:  
Lucas 18.8 -  “Quando porém vier o Filho do homem, porventura achará fé na terra?”
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1ª Grande Vigília de 
Oração 2009

Você é nosso convidado para 

participar da Primeira Grande 
Vigília do ano de 2009. Será uma 
noite de muita oração e adoração 
ao Senhor. Estaremos orando por 
nossa nação, famílias, emprego, 
causas impossíveis, libertação, 
prosperidade e avivamento. Não 
perca a oportunidade de estar 
conosco nestes momentos de fé,  
louvor, testemunhos, palavra e 
comunhão. Venha e traga 
convidados.

Culto de Ano Novo
Depois de tantas coisas que no mundo ocorreram, graças ao bondoso 

Deus chegamos ao início de mais um ano, e agora nossas esperanças 
começam a florescer, nossos sonhos se refazem, nossos projetos são 
novamente feitos, surgem novos ideais a conquistar-se. Todos os 
habitantes do planeta terra desejam que este ano seja mais repleto de 
paz, que os seres humanos sejam mais piedosos e amorosos, que a 
alegria emane de forma copiosa sobre nós. É o momento certo de 
pararmos e pensarmos no que devemos fazer. O ontem passou e 
jamais voltará a ser o mesmo dia, esqueça seus momentos de tristeza, 
desânimo, desesperança, choro, mágoa, etc. Todas as coisa passaram 
e eis que tudo novo se fez! ENTÃO TOME CORAGEM PARA VENCER. Que 
2009 seja um ano repleto de realizações em todos os sentidos. Que o 
Senhor continue derramando bênçãos sobre toda a família Batista 
Gênesis. Iremos celebrar a chegada do novo ano com um grande culto e 
você é nosso convidado especial. Venha e traga sua família!

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

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

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

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

Reunião Pastores e 
Diáconos

Lembramos a todos os pastores e 

coordenadores da diaconia da 
reunião que acontecerá no próximo 
dia 05/01/09 às 19:30hs em 
nossa igreja. A presença de todos é 
indispensável, pois iremos tratar 
da realização do 1º Encontro de 
Diáconos da Igreja Batista 
Gênesis.

Jantar de Ano Novo
Convidamos todos a participarem 

do nosso jantar de Ano Novo, que 
acontecerá logo após o culto, no 
dia 31/Dez. Venha e participe 
conosco deste momento de 
confraternização e comunhão. 
O valor a ser pago é de apenas 
R$5,00 por pessoa e crianças até 
10 anos não pagam. Adquira já seu 
ingresso com um de nossos 
diáconos.

na Igreja Batista Gênesis

Dia 31.Dez às 22hs



Força da União
"Oh! quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união!" 

(Salmos 133.1)

Onde existe união, existe força. Por essa razão, os cristãos deveriam 

permanecer sempre unidos, impedindo que o inimigo de Deus obtenha 
sucesso em seu ataque, tanto contra eles como contra a igreja de 
Cristo. Uma das artimanhas do diabo consiste em semear discórdias e 
divisões no meio do povo de Deus. Uma intriga aqui, uma desavença 
ali, e pouco a pouco, a comunhão plena que deveria ser constante para 
uma vida espiritual saudável da igreja se desfaz, enfraquecendo tanto 
os filhos de Deus como o trabalho de evangelização. Quando cada 
cristão se conscientizar da importância de estar unido ao corpo de 
Cristo, mantendo-o compacto na luta contra os enganos deste mundo, 
então o inimigo não encontrará brecha para penetrar e a possibilidade 
de arrebatar alguns da presença de Deus é quase nenhuma. Quando 
seguimos unidos, uns com os outros, em amor e sinceridade, 
mantemos também comunhão com o Senhor e a certeza de vitória em 
todos os anseios se torna real e duradoura. Queremos concretizar os 
nossos sonhos de conquistas. Queremos ser abençoados e também 
uma bênção para todos. Queremos andar e agir de maneira a glorificar 
o nome de Jesus. Isolados e confiando em nossa própria força e 
capacidade as dificuldades serão grandes, mas de mãos dadas com o 
nosso Deus e com os nossos irmãos, a tarefa será bem mais fácil. Faça 
sua parte. Mantenha comunhão com todos. (Manoel e Elisroberta)

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.

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

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

Ministério de Intercessão
"Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, 
intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens..."-(I Tm 2:1)

Temos aprendido que orar deve ser uma prática que, de tão necessária 

torne-se um estilo de vida e não só orarmos porque temos 
necessidades. Nós precisamos de um nível com Deus que não seja só por 
interesses, mas muito mais por amor e anseio da nossa alma em tê-lo 
cada dia mais. No Salmo 42:1-2, Davi nos alerta sobre a necessidade de 
uma ínfima intimidade com Deus; assim como a corça anseia pelas 
águas, assim anseia meu coração por ti ó Deus. Nosso Ministério de 
Intercessão convida você para fazer parte do mesmo. Interessados em 
participar das atividades do ministério procurar pelas irmãs Maria 
José ou Aparecida. 

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

Noite do Oscar 2008
Uma noite de muito glamour e 

diversão, que entrou para a 
história da IBI Gênesis. Todos os 
participantes saíram radiantes 
com tudo o que aconteceu. Confira 
fotos desse grande evento, 
promovido por nossa igreja, em 
nosso site: www.ibgenesis.com.br

Novo Telefone
Informamos que nossa 

secretaria está com 
novo número de  
celular para contato. O 
novo número é: (82) 

9147-7635. Informamos também 
que o antigo número foi 
desativado.



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; 

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

31/Dez : Culto de Ano Novo

05/Jan : Reunião pastores e diáconos

11/Jan : Consagração de Santa Ceia

11/Jan : Santa Ceia do Senhor

20/Jan : Reunião de diáconos e obreiros

27/Jan : Culto de Formatura

28/Jan : Culto de Formatura

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

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

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

Representação Comercial
Sou vendedor da VEND PLAN na qual represento planos 

odontológicos (Odonto Serv) e planos de Saúde (Saúde 
Excelsior, Hap Vida, Unimed e etc...). Também trabalho na Barsa 
Planeta Internacional na qual represento Enciclopédias 
Universais, Enciclopédias Temáticas entre outras obras 
relacionadas a educação dando suporte a Escolas 
Estaduais, Municipais, Particulares e Público Individual 
que queira investir na educação dos filhos e da família como 
um todo. Maiores informações ligar para: Carlos André  (82) 
8889-7021 ou (82) 9971-0608.  Obrigado pela atenção.

Aniversariantes da Semana

28.Dez : Wanessa Jaynne
28.Dez : Maria José Santos
29.Dez : Everton Lins
29.Dez : Hevilândia Santos
29.Dez : Margarida Maria
29.Dez : Lucas André

30.Dez : Pr. Agripino Marinho
30.Dez : Kelly Jane
31.Dez : Ruth Guimarães
01.Jan : Pedro Henrique
03.Jan : Presb. Luiz Carlos
03.Jan : Vivian Maria


