
O RELÓGIO DO PASSADO FOI DESLIGADO
Pr. Harry Tenório

“Então Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, Jó falou nestes 
termos: Pereça o dia que nasci e a noite em que foi dito: um menino nasceu” (Jó 3.1).

A premissa de Satanás era de fazer Jó blasfemar de Deus, já que ele foi destacado pelo próprio 
criador como um homem fiel, temente e que se desviava do mal. Era um autêntico guardião da 
fé em Deus. “É em troco de nada que Jó teme a Deus? Não cercaste como de uma 
muralha a sua pessoa, a sua casa e a todos os seus bens?” Pelo disposto no raciocínio do 
príncipe do mal, sua fé era interesseira, se sustentava apenas nos benefícios recebidos de 
Deus. Para ele, o crente não consegue se envolver com Deus apenas por amor, ou por 
consciência de que esta é a melhor decisão que podemos tomar na vida.

Jó vai ser atingido pelo inimigo com a segunda e a pior de todas as provações. Satanás feriu o 
patriarca da sola do pé ao alto da cabeça de úlceras malignas que consumiam por completo 
sua aparência, saúde e provocando muita dor. Minutos antes de Jó abrir boca, ele desfere 
outro ataque maligno sobre Jó. Contemplando sua debilidade, pensou agora utilizar a 
ferramenta de uma pressãozinha emocional a mais, ele cai e amaldiçoa seu Deus, e 
foi assim que se utilizou da mulher de Jó quando mandou amaldiçoar a Deus e morrer.

Ao vencer triunfalmente a tentação desferida pelo inimigo através da sua mulher, o patriarca 
seria visitado por uma outra tentativa do mal em afastá-lo de Deus. Agora seria montado 
um tribunal investigativo dirigido e capitaneado por três dos melhores amigos de 
Jó. Bildade, Elivafaz e Zofar tinham uma missão, e o primeiro objetivo era transferir 
toda a culpa do ataque para Deus, como se ele fosse um déspota impiedoso que 
castiga o homem por causa das suas ações pecaminosas. Deus nunca saiu desferindo 
destruição no homem por causa dos seus pecados, antes age em busca do homem, desde o 
primeiro pecado até hoje, como ocorreu no paraíso: “Adão, onde estás?” O segundo 
objetivo era produzir uma crucial perda de tempo na infrutífera investigação de qual 
foram os pecados cometidos por Jó que produziram aquele ataque cruel de Deus. 
Estava formado o ato macabro, fragilizar a mente de Jó com o conceito de que era Deus quem 
o castigava, produzindo o conceito de que tudo acontecia por causa das suas imperfeições 
humanas.

A bíblia diz que na terra não há um justo sequer, e que aquele que diz que não peca já está 
cometendo pecados só de não assumir conscientemente seus erros. O apóstolo João (1 
Jo.2.1) nos conta que quando pecamos temos uma advogado perante o pai no céu, Jesus 
Cristo, o justo. A ação magnífica de Deus contra a nossa latente pecaminosidade foi enviar seu 
filho para morrer em nosso lugar, arrancando das mãos do inimigo toda relação de dívidas  que 
havia sido contraídas por nós mesmos ao pecarmos, por ter pago com sua própria vida os 
nossos débitos.

Ao abrir sua boca, o que se ouviu de Jó foi uma declaração amarga acerca do seu passado, 
como se a culpa de um presente terrível fosse sua concepção e nascimento vitorioso. 
Voltando o relógio da sua existência, Jó reviu seu parto, sua mãe o amamentando e 
desejou não ter vencido aquele momento, quando seria levado diretamente ao 
paraíso por ser uma criança inocente. Mas o relógio do passado Deus desligou e o 
crente passa a ser regido agora pelo presente e pelo futuro. O que passou, já passou diz 
a palavra, e eis que tudo se fez novo (2 Co 5.17). O novo de Deus na vida de Jó logo chegaria, 
onde por sua fidelidade seria recompensada com muita fartura.
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Dog Night
No próximo Sábado (12.Dez) teremos mais uma 

delícia de evento. Será o Dog Night, onde teremos 
hot dogs e refrigerante a vontade. O ingresso 
custa apenas R$ 5,00 (cinco reais) por pessoa e 
toda renda será destinada para o acampamento 
da família 2010. Não fique de fora, traga sua 
família e amigos para mais uma noite de muita 
comunhão, alegria e comida.

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 

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

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

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

Confraternização do Ministério de Louvor
Ontem estivemos na Barra de São Miguel vivendo momentos de gratidão, 

brincadeiras, banho de piscina, esporte e muita comunhão! Agradecemos a 
Deus por mais uma ano que ele nos permitiu ministrar nessa igreja. Nosso 
desejo é abençoar a sua vida. Confira em breve as fotos no nosso site.

Kids Games
Nosso 1º Kids Games acontecerá 

no próximo Sábado, a partir das 
8h da manhã, na quadra de 
esportes de nossa igreja. O 
mesmo promete ser inesquecível, 
emocionante e impactante para a 
comunidade local. Teremos 
atividades esportivas e de 
recreação para crianças de 4 a 12 
a n o s .  Ta m b é m  i r e m o s  
compartilhar valores cristãos de 
uma forma divertida e estratégica. 
Precisamos de voluntários para 
nos ajudar durante o evento. 
M a i o r e s  i n f o r m a ç õ e s  e  
esclarecimentos com Eduardo 
(líder do Min. de Esportes).

Casamento Coletivo
O Ministério de Casais Vida 

Melhor está realizando os últimos 
preparativos para a realização de 
mais um casamento coletivo. Será 
mais um momento de grande 
alegria para nossa igreja. 

Culto de 
Missões
A nossa igreja 

realizará, no 
próximo dia 
20/12/09 às 

18h, mais um grande culto de 
missões. Convidamos todos para 
estarem participando. Outras 
informações com Erivaldo ou Rose 
(Min de Evangelismo e Missões). 
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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.

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

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

Ministério de Louvor
Hoje é o último dia! - Você sente Deus te chamando 

para participar do Ministério de Louvor? Em Janeiro 
estaremos iniciando treinamentos e ministrações para 
os novos levitas que desejam ingressar em nosso 
ministério. Você que é membro da Gênesis, tem mais de 
15 anos, toca, canta ou tem habilidades com secretaria, 
administração, computador, está na hora de frutifica, não acha? Procure 
algum levita, pois AS INCRIÇÕES SE ENCERRAM HOJE.

Aniversariantes da 
Semana

06.Dez: Patrícia Souza
06.Dez: Antônio Pedro
08.Dez: Fabrício Raniere
09.Dez: Aldem Manso
09.Dez: Marcos Silva
10.Dez: Benedito Paulo
12.Dez: Carlos André (teatro)

Propósito de 
Oração

Venha e traga o seu pedido de 

oração. Deus vai nos responder 
nesta campanha de fé.

Culto de Natal
O Natal está chegando! 

Muita festa e alegria em todo 
lugar. Pessoas correndo para 
fazer suas compras, outras 
juntando suas economias 
para "confraternizações" 
com seus amigos, e juras de 
companheirismo por todos 
os lados. Infelizmente 
porém, não é a data que faz o 
homem, e sim, como (e com 
quem) anda o seu coração.
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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.Kids Games;

7.Cantata de Natal;

8.Implantação de Grupos Pequenos;

9.Acampamento da Família 2010;

10.Ministério de Jovens e Adolescentes.

Agenda Gênesis

12/Dez : Kids Games

12/Dez : Dog Night

19/Dez : Casamento Coletivo

20/Dez : Culto de Missões

24/Dez : Culto de Natal

31/Dez : Culto de Ano Novo

16/Jan : Casamento

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

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

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

QUI DOM (M) DOM (N)

10/12/09 13/12/09 13/12/09

Dirigente KATIANE - PR. GRUILHERME

Água ELIANE - ANGÉLICA

Ofertório LUCIENE ULISSES ANTÔNIO

Recepção-1 ARLEY / MIRLANE - LUIZ / JESSÉ

Recepção-2 - - JARBAS / MARCIELLE

Kids - - JAMESON

Estacionamento - - DÍLSON / MARCELO

Visitantes - - ISAAC / KATIANE

DIAS

Coordenador da Equipe: ROSÂNGELA BARBOSA (Contato: 8878-1918)

SERVIÇO


