
Pequena ajuda
Pr. Harry Tenório

Ap 21.4 –  “E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já 
não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram”.

Existem duas vidas, segundo nos informa a palavra de Deus, sendo que a primeira, física 
e temporária será determinante e qualificatória para o nosso destino na espiritual e 
eterna. Sabemos ainda que neste mundo tanto o que crê como o que não crê atravessa 
suas adversidades e provações. Não há um contrato de imunidade contra eventos 
negativos para o crente. A regra é esta, até porque cada vez que nos comportamos bem 
nas provas, atraímos as bênçãos de Deus para nossas vidas, vide Jó. Foi porque se 
qualificou durante a prova que o grande patriarca teve todos os seus bens restituídos 
duplicadamente. 

Se não existe imunidade contra sofrimento, nós temos as pequenas ajudas de Deus 
durante a travessia terrena, privilégio não usufruído pelo não cristão. Em reedição do 
que aconteceu com José, tenho um amigo que no auge da sua juventude sonhou em 
conquistar o mundo, morar na Europa, trabalhar, crescer na vida. Corajoso, abraçou seu 
sonho, mesmo a contragosto de todos os seus familiares. Com visto de estudante, 
arranjou um emprego para se manter na Inglaterra, o que é proibido. Foi preso por 
causa disto. Não deixou de ser preso por ser crente, mas na prisão contou com uma 
pequena ajuda de Deus. Um pastor que tinha um ministério de visitas e evangelismo aos 
presos naquele lugar ouviu sua história, soube que seus pais nem sabiam do evento, e 
resolveu assumir a responsabilidade sobre ele enquanto estivesse na Europa. Javan foi 
liberto pela pequena ajuda de Deus, indo morar na casa do pastor, que o matriculou em 
um seminário sendo seu provedor e tutor até o final do curso. Assim que terminou 
teologia, foi consagrado pastor, foi pastor auxiliar do seu “pastor tutor” e hoje é pastor 
de jovens de uma das maiores igrejas da Dinamarca, tudo por causa de uma pequena 
ajuda de Deus.

O texto de apocalipse não nos isenta da provação, mas diz que Deus enxuga toda 
lágrima do que sofre neste mundo, e nos dá promessa de uma vida sem morte, sem luto, 
sem pranto e sem dor depois que entrarmos na eternidade. De fato, ter quem enxugue 
nossas lágrimas é uma pequena ajuda que Deus nos propõe, mas convenhamos às 
promessas seguintes são sonhos de consumo de qualquer um. Estas promessas, no 
entanto, já não serão recebidas como uma ajuda divina, mas fazem parte das vitórias a 
serem alcançadas exclusivamente por aqueles que receberam Jesus como Senhor e 
Salvador. Aqui sim há muito privilégio para o crente.
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Pr. Javan Medeiros Júnior



Parabéns Léo
Os ministérios Geração Atitude e 

Geração Ativa parabeniza o irmão 
Léo (líder do atitude) por mais um 
ano de vida e vitória na presença 
do Senhor. Que Deus lhe abençoe 
cada dia mais e mais.

Oficina do 
Casamento

Vem aí mais um evento 

promovido pelo Ministério de 
Casais. Vai ser a oficina do 
casamento, que acontecerá nos 
dias 25 (Sexta) e 26 (Sábado) de 
setembro em nossa igreja. Este 
evento tem o objetivo de ajudar os 
casais que enfrentam dificuldade 
no casamento a encontrar o 
caminho da felicidade conjugal e 
mostrar aos casais felizes que é 
possível ser mais feliz ainda, 
porque não existe casamento tão 
bom que  não  possa  se r  
melhorado. Maiores informações 
com Marcelo e Izaura (líderes do 
ministério).

8º Aniversário IBI Gênesis
Será no próximo final de semana a celebração do 8º aniversário da Igreja 

Batista Gênesis. Você não pode perder! Serão dois dias repletos de 
adoração e gratidão ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito em 
nossa congregação. Na ocasião teremos a ministração do pastor e cantor 
Emerson Pinheiro (um dos maiores nomes da música gospel brasileira). 
Também contaremos com a participação musical de Mário Brother. Convide 
já seus amigos e parentes para esta grande festa em honra e glória do 
Senhor Jesus. Esperamos todos vocês!

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 

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

Pr. Emerson Pinheiro

Sábado (

 culto às 19hs
12.Set)

Domingo (13.Set) 

 culto às 09hs e às 18hs

Cantata de Natal
Você ainda pode fazer parte deste 

grande coral e participar desta 
linda cantata natalina. Os ensaios 
j á  c o m e ç a r a m .  M a i o r e s  
in formações com L is iane,  
Leonardo, Isaac e Marcus.
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Futebol Feminino
Convidamos todas as mulheres 

para virem participar de nossa 
atividade esportiva que acontece 
todas as sextas a partir das 19hs. 
São momentos de muita alegria e 
comunhão. Venham e tragam suas 
amigas também.

Culto de Jovens e Adolescentes
No dia 19 de setembro, às 19:30hs, teremos mais um culto de jovens e 

adolescentes. Comece a convidar seus amigos e conhecidos para estarem 
junto conosco. Será um culto dinâmico, alegre e de muita adoração ao Rei 
Jesus. Não percam!

Ministério Diaconal
Agradecemos aos líderes que estiveram segunda-feira passada (dia 31 de 

agosto) conosco recebendo uma palavra de orientação quanto a Visão de 
DEUS para IBGênesis, queremos salientar que já está marcado o nosso 2º 
Encontro para o dia 28/09 às 19:30, nesta ocasião será Ministrado pelo Pr. 
Harry o tema: A IMPORTÂNCIA DE SER PURO DE CORAÇÃO. É 
importante deixar claro que a ministração é estendida a todos os membros 
que desejarem.

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.

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

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

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

Aniversariantes da Semana

07.Set: Laudiceia Ferreira

08.Set: Carlos Eduardo
07.Set: Sulamita Pimentel

Ministério de Teatro
Faça parte de nosso ministério e  

nos ajude a transformar vidas 
através da arte. Nossos ensaios 
ocorrem todos os sábados das 14 
às 16hs na sala de artes de nossa 
igreja. 

08.Set: Rosária de Fátima
09.Set: Léo “Atitude”
10.Set: Anasia Salete
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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.Ministério Gênesis Kids;

7.Aniversário da Igreja;

8.Implantação de Grupos Pequenos;

9.Oficina do Casamento;

10.Ministério de Jovens e Adolescentes.

Agenda Gênesis

12 e 13/Set : 8º Aniversário IBI Gênesis

12/Set : Atividade Evangelística

19/Set : Culto de Jovens e Adolescentes

25 e 26/Set : Oficina do Casamento

02/Out : Grande Vigília

03/Out : Culto de Jovens e Adolescentes

08/Out : Culto de Formatura

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

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

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

QUI SÁBADO DOM (M) DOM (N)

10/9/09 12/9/09 13/9/09 6/9/09

Dirigente ANTÔNIO PR. GUILHERME - PR. HARRY

Água MARIA JOSÉ OSMARI CIDA BONIFÁCIO

Ofertório ROSÂNGELA JORGE ROSÁRIA MARCELO

Recepção-1 LÉO / CIDA ISAAC / KATIANE ULISSES / ELIANE LUCIENE / ELIANE

Recepção-2 - ANDRÉ / ANGÉLICA - MARCUS / LISIANE

Kids - BONIFÁCIO - ULISSES

Estacionamento - ULISSES / MÁRCIO - JORGE / ANTÔNIO

Visitantes - MARCELO / IZAURA BONIFÁCIO / EDILENE JARBAS / MARCIELLE

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Equipe: DÍLSON (Contato: 8851-5525)


