
Você Curte Mangá? Eu Curto
Pr. Guilherme Guia

“Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo 
para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço 
isto por causa do evangelho, para ser também participante dele”. (1 
Co 9.22-23)

Esta semana eu tive agradáveis momentos de leitura. Estava lendo a vida de 
Cristo diagramada na forma de Mangá, aquele famoso estilo de gibi japonês. 
Paralelamente, tenho analisado também a reação dos evangélicos a esta nova 
forma de apresentar Jesus. Muitos têm criticado por considerarem que é uma 
falta de respeito Jesus ser apresentado em um gibi enquanto outros 
consideram uma perda de tempo ler uma História em Quadrinhos.

Meditando nisso eu vejo o quanto nós temos a tendência de querer “envasar” o 
Evangelho. A questão não é se o desenho representa bem a Jesus ou não. A 
verdadeira questão é: por que incomoda tanto a alguns ver Jesus ser 
apresentado de uma forma não tradicional? Eu fiz essa pergunta a algumas 
pessoas que estavam criticando o mangá Messias. Colhi respostas variadas, 
mas todas com um cerce comum: elas não conseguiam ver Jesus daquela 
forma e estavam fazendo as críticas sem ao menos terem lido o mangá 
Messias. “O evangelho não precisa dessa roupagem”, essa era a resposta mais 
freqüente.

Percebo que a maioria dos evangélicos tem receio do que possa vir de fora de 
seus muros e por causa disso ficam tentando envasar o evangelho dentro de 
um molde que resista ao tempo. A idéia de criar um padrão atemporal pode 
parecer boa a princípio, porém os tempos mudam, as pessoas mudam, a 
cultura muda. E se nós não mudarmos, ficamos para traz. E pior, quando nós 
não atualizamos a forma de anunciar o Evangelho, nós não vamos ganhar para 
o Reino a quantidade de pessoas que Deus deseja que ganhemos. Lembremos 
de Paulo, ele não envasava o evangelho, porém via a melhor forma de 
apresentá-lo a judeus, ou a gregos.

A mensagem do Evangelho é uma só: Jesus veio para lhe salvar. Porém a 
maneira de anunciar isso deve ser dinâmica, adequada a cada situação. Por 
isso utilizamos a música, a pregação, a dramatização, a dança e todas as 
outras formas de comunicação de nosso tempo, pois queremos ganhar para 
Jesus as pessoas de nosso tempo. Voltando ao mangá Messias, conheço três 
pessoas que se converteram lendo ele. Será que já não valeu a pena ele 
existir? Você curte Mangá? Eu curto...
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Santa Ceia do Senhor
Convidamos você e sua família para participarem do 

culto de celebração da Santa Ceia do Senhor, que 
acontecerá no próximo Domingo (11.Out) às 18hs em 
nossa igreja. Serão momentos de profunda comunhão e 
adoração ao Senhor. Não deixe de vir!

Ministério de Ação Social
Querido irmão, o Ministério de Ação Social vem lembrar que no próximo 

domingo é o dia da colheita, caso o irmão esteja sem a sacola para trazer 
seus alimentos não esqueça de pegar hoje. Sinta-se honrado em fazer parte 
dessa causa. Informamos também que, dentro em breve será realizada 
mais uma feira de usados: traga roupas usadas e objetos úteis em 
condições de uso e que você não esteja precisando para somar ao que já 
está disponível.

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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Aniversariantes da 
Semana

04.Out: Sandra Cristina
09.Out: Maria do Amparo
10.Out: Michellyne Corrêia

Comemoração do 
dia das crianças

Lembramos que estão abertas as 

inscrições para participação de  
seu(s) filho(s) na comemoração 
do dia das crianças que acontecerá 
no dia 17/10/09 em nossa igreja. 
O valor é de apenas R$ 10,00 + um 
brinquedo por criança.

Consagração de 
Santa Ceia

Próximo Domingo das 08 às 

08:55hs teremos mais uma 
consagração de Santa Ceia e você 
está convidado a participar.

Culto de Missões
Nossa igreja realizará mais um 

culto de missões no dia 18/10/09. 
Pedimos que todos comecem a 
orar e convidar seus familiares e 
amigos para estarem juntos 
conosco neste grande culto.

 Contamos com você! 

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

Tema: "Humildade"

Dirigente: Diácono Jameson



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.

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

Espaço Louvor
Recado Levita

Para: Cari - Estou super feliz por 
você ter ouvido a voz de Deus para 
voltar pro louvor. És bem vinda em 
nosso meio. Desejo a você, novas 
experiências com o Senhor. Bjs. – 
Lube

Para: Jarbas (louvor) - Meu amor, 
estou muito feliz por você fazer 
parte não só da minha vida, mas 
também do louvor. Seja bem vindo 
em nosso meio. Te amo muito - 

Lube

Dica Levita

Site: www.adorando.com.br – 
Contém diversos Cd´s, estudos, 
notícias, cifras e muito mais. 
Confira o vídeo da Fernanda Brum 
(relato de uma amiga, cantora 
gospel na prisão).

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..1. Nome: Philippe de França.
2. Idade: 19 anos
3. Profissão: Estudante de 
psicologia.
4. Filme: Pearl Habor.
5. Livro: Todos de Algusto Cury.
6. Cor: preto
7. Passa-tempo: Escutar música, 
academia e COMER.
8. Hobby: tocar bateria
9. Esporte: judô, 
futebol e surf.
10. Prato: Tudo que 
mamãe faz.
11. Mico: um dia eu e 
mais 2 amigos 
passeávamos na orla e 
inventamos de falar em 
inglês. O detalhe é que não 
sabemos inglês! Tinha uma 
coruja no poste e um monte de 
gente olhando, então começamos 
a falar uma língua não 
identificada; quando estávamos 
empolgados olhei para o lado, e 
quem tava olhando pra nossa cara 
de pau? o meu professor de Inglês. 
Pense no mico. kkkkkk!

12. Inesquecível: o dia que ganhei 
minha bateria e o pedal duplo.
13. Sonho: Fazer parte do coral de 
anjos do céu. O resto é lucro.
14. Louvor: Quebrantado.  
15. Cantor: PG, Baruki e o melhor 
- Mauro Henrique "Oficina G3".

16. Cantora: Nivea Soares. 
17. Maior amigo (a): Meus pais, 
Júnior e Kevin, Jarbas e a Lú.
18. Ministério: Vontade de 
DEUS.
19. Igreja: Momentos 
especiais.
20. Pensamento: "Sábios 
são aqueles que 
aprendem com os erros 

dos outros". 
21. Amor: Jesus, família e 

amigos.
22. Vida: A vida pra mim é Cristo 
o resto é Lucro.
23. Bíblia: Meu guia.
24. Versículo: "tudo posso naquele 
que me fortalece". filipenses 4:13.
25. Deus: Dono da minha vida, 
minha razão e sentido de VIVER!

Ping-Pong Tamanho "Montanha" 
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Resgatando

vidas

 através do louvor



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)

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

08/Out : Culto de Formatura

11/Out : Consagração de Santa Ceia

11/Out : Santa Ceia do Senhor

17/Out : Evento Gênesis Kids

18/Out : Culto de Missões

24/Out : Culto de Jovens e Adolescentes

31/Out : Evento para Casais

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

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

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

QUI DOM (M) DOM (N)

8/10/09 11/10/09 11/10/09

Dirigente LEONARDO BATISTA - PR. GUILHERME

Água MARIA JOSÉ - BONIFÁCIO

Ofertório ROSÂNGELA ROSÁRIA MARCELO

Recepção-1 MÁRCIO / VAL - LÉO / C IDA

Recepção-2 - - ANDRÉ / ANGÉLICA

Kids - - JARBAS

Estacionamento - - ALUÍSIO / VINÍC IUS

Visitantes - - ELIANE / EDILENE

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Equipe: ISAAC (Contato: 9311-1166)


