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VOTO DE TOLO
Pr. Harry Tenório

(Juízes 11.31) - “Quem primeiro sair da porta da minha casa e me sair ao encontro, 
voltando eu vitorioso, este será do Senhor, eu o oferecerei em holocausto”. 

Posso dividir os cristãos em três grupos. O primeiro é aquele que está à beira de toda 
possibilidade, visto que serve a um Deus poderoso, mas nem se apercebe disto. Será 
distração? Talvez, mas prefiro caracterizá-lo como preguiçoso e burro. Não dedica tempo a 
descobrir seus direitos como filho de Deus. O segundo grupo é aquele dos que sabem o que 
podem e desfrutam com abundância dos seus direitos. Sábios, dedicaram tempo em 
conhecer as maravilhas da herança recebida através da filiação produzida pelo sacrifício de 
Cristo na cruz do calvário. Uma minoria. Mas há o terceiro grupo, e ele é formado pelos tolos.  
Sabem seus direitos, conhecem as ferramentas que poderão ser utilizadas para obterem 
grandes conquistas, mas são tolos.

Jefté poderia ser o chefe do terceiro grupo. Descobriu que os votos podem servir de uma 
grande ferramenta para as conquistas almejadas. Uma coisa que muitos não descobrem. Mas 
na hora de partir para a batalha, utilizou o voto de uma forma débil. Prometeu que o que 
primeiro viesse recebê-lo a porta seria sacrificado. 

Qualquer que seja a possibilidade, não passa de uma loucura. Digamos que ele pensou que 
como costumeiramente acontecia quem viria à porta seria o Rex, seu cachorrinho de 
estimação. Que trágico! Coitado do Rex. Supondo apenas, que quem tivesse o hábito de 
recebê-lo a porta fosse a sua esposa? Que marido maluco! Não sabe que uma boa esposa é o 
melhor presente que Deus pode dar a um homem? Apenas para compor a reflexão, vamos 
imaginar que ele estivesse aplicando o conceito da “roleta russa”. O primeiro que sair que 
morra. Que insano! 

A vitória veio, mas quem o recebeu de forma festiva e alegre foi sua filha única (34). Quando 
viu sua filha cantando e dançando pela alegria em comemoração a vitória do pai, foi quem o 
recepcionou à porta de casa, caiu em desespero. Rasgou suas roupas, e chorando se 
lamentou: “Ah! Filha minha, tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz 
um voto ao Senhor e não voltarei atrás”. Legalista, ainda culpou a pobre moça por ter sito ela 
a pessoa que primeiro saiu. É lógico que o único culpado pelas tragédias ocorridas em virtude 
do mau uso das armas recebidas de Deus somos nós mesmos.  

A loucura de Jefté nos permite uma reflexão. Por que demoramos tanto a descobrir as 
maravilhosas ferramentas liberadas por Deus para nossa alegria e vitória? Por que utilizamos 
de forma néscia os presentes recebidos de Deus? Pura tolice. Tolice dos que não descobrem 
que são herdeiros de uma rica promessa. Tolice dos que se utilizam destas armas de forma 
equivocada. Ser filho de Deus pode ser a coisa mais maravilhosa que pode nos ocorrer, pode 
ser também a coisa mais terrível que nos aconteceu. Pura preguiça. A bíblia é o manual que 
nos ensina a utilizarmos de forma consciente e adequada todas as ferramentas liberadas por 
Deus para nos abençoar. O problema é este. Quem tira uma hora por dia para conhecer este 
manual?  A maioria esmagadora dos cristãos, ou por preguiça ou por tolice, só abrem a bíblia 
quando estão em um culto. É assim ou não é? 
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Reunião Ministério Diaconal
Informamos e convocamos todos os diáconos e obreiros para uma 

reunião que acontecerá na próxima quarta-feira (18/03/09) às 19:30 hs 
em nossa igreja. Pedimos que não faltem, pois iremos tratar de assuntos 
importantíssimos para o ministério. Agradecemos antecipadamente a 
presença de todos. 

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.Louvor 
15.Min.Pastoral 
16.Min.Teatro 
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. Ministério de Ação 

Social

Cuidar do Meio Ambiente é um ato 
de AMOR

Amado irmão, DEUS fez uma 

natureza belíssima e nos 
confiou em cuidar, o que você 
tem feito para mantê-la bela? O 
que tens feito do lixo que chega 
as suas mãos? Temos visto muitas 
campanhas na mídia referente à 
reciclagem, mais será que 
estamos acordados para essa 
realidade? O compromisso é meu 
e seu para que possamos ter uma 
natureza em harmonia. Ponha o 
lixo na lixeira e de forma 
diferenciada (separado), pois, 
para muitos seu lixo é dinheiro 
para matar a fome dos seus. Que 
Deus nos conceda a sabedoria e 
a graça do amor ao próximo. 

Grande Vigília
Venha participar da grande 

vigília que acontecerá no dia 
03/04/09 das 18 às 23:45hs. 
Noite de louvor, adoração, 
testemunho e palavra.

Tema: 
Quem sou eu aos olhos de 
Deus?

Cantina Geração 
Atitude / Ativa

C o n v i d a m o s  o s  

amados  i rmãos  
para, logo após o 
culto, irem a nossa 
cantina e comprar 

nossas  de l í c ias .  Toda  a  
arrecadação será revertida para o 
2º EJAD. Abençoe a vida de 
nossos jovens e adolescentes.

           Ministério de Casais

                 “Preparem os seus corações e emoções”

Este é o recado dado pelos líderes do Vida Melhor (Ministério de casais) 

para todos os casais de nossa igreja. Falam isso porque já estão 
organizando o jantar dos namorados 2009. Os mesmos prometem 
grandes surpresas. Maiores informações nos próximos informativos. 
Aguardem!



2º Encontro de Jovens e Adolescentes
Hoje é o último dia para devolução das fichas de 

inscrições e confirmação de sua participação ou 
não no 2º EJAD. Portanto, preencha logo a sua e 
entregue a um dos coordenadores do evento 
(Leonardo, Juliana, Lisiane ou Marcus). 
Precisamos que todos confirmem sua 
participação, pois existe uma lista de espera e 

caso esta confirmação não se dê até hoje, iremos abrir vagas para estas 
pessoas. Não perca tempo, garanta já sua participação neste grande 
encontro de jovens e adolescentes da Igreja batista Gênesis. O valor da 
inscrição é de R$ 40,00 (com alimentação e transporte inclusos) por 
pessoa. 

OBS: Lembramos que sua inscrição só será confirmada após o pagamento 
da taxa de R$ 40,00.

O tema desse grande encontro será:

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.
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Santa Ceia

Tema:
 “Orai sem cessar” - 1Ts 5:17

Convidamos os amados irmãos 

para no dia 12/04/09 dás 07:30 
às 08:55hs estarem conosco 
consagrando-se ao Senhor e 
dedicando o domingo de Santa 
Ceia a Ele.

Batismo nas Águas
Estão abertas as inscrições para 

o  b a t i s m o  n a s  á g u a s .  
Interessados devem procurar 
nossa secretaria e inscrever-se. 
Informamos que encontram-se em 
nossa secretaria os certificados 
de batismo dos seguintes irmãos: 
Abel do Rêgo, Dione Araújo, 
José Alan, Madalena Inácio, 
Benedito Paulo e Deise Araújo. 

Culto de Jovens e Adolescentes
Acontecerá no dia 04/04/09 às 19hs na Igreja Batista Gênesis um 

grande culto de jovens e adolescentes.  Você é nosso convidado 
especial para juntos adorarmos e glorificarmos ao Senhor. Será uma 
noite de muita alegria, comunhão e surpresas. Venha e traga 
convidados. Aguardamos você!



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
19:00 - Futebol Masculino

Quarta
19:00 - Voleibol

Quinta
18:30 - Intercessão, oração, agradecimentos
19:30 - Culto da Santificação

Sexta
19:00 - Futebol Feminino

Sábado
15:00 - Ensaio Ministério de Teatro
14:00 - 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.II ECC (Encontro de Casais com Cristo); 

3.Realização do 2º EJAD;

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

18/Mar : Reunião Ministério Diaconal

27 à 29/Mar : 2º EJAD

31/Mar : Reunião de equipes ECC

07/Abr : Reunião de equipes ECC

03/Abr : Grande Vigília

04/Abr : Culto de Jovens e Adolescentes

06/Abr : Reunião de pastores e presbíteros

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

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

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

Escala semanal Ministério Diaconal

QUI DOM (M) DOM (N)

19/3/09 22/3/09 22/3/09

Dirigente MARCELO - PB. LUIZ CARLOS

Água LEONARDO - GETÚLIO

Ofertório BONIFÁCIO ELIANE ROSÁRIA

Recepção-1 ARLEY / MIRLANE - GELZA / OSMARI

Recepção-2 MARIA JOSÉ - ROSÂNGELA BARBOSA / ELZA

Kids - - JAMESON

Estacionamento - - ISAAC / JARBAS

Visitantes - - MARCUS / LISIANE

DIAS

Coordenador da Equipe: Diac. Jorge (Contato: 8827-7316)

SERVIÇO

Aniversariantes da 
Semana

17.Mar : Douglas França
18.Mar : Edclécia Lins
18.Mar : Manoel Natalício

2º ECC Batista Gênesis
A Igreja Batista Gênesis realizará nos dias 

24, 25 e 26 de abril o seu 2º Encontro de 
Casais com Cristo. Convocamos toda a 
igreja para estar orando e intercedendo 
por mais este grande evento.


