
AO QUE DEVO ME APEGAR E O QUE DEVO GUARDAR
Pr. Harry Tenório

(Provérbios 4.13) – “Apega-te à instrução e não a largues; guarda-a, porque ela é a 
tua vida”. O sábio Salomão mais uma vez nos empresta sua sabedoria para nos instruir. Elas 
são fruto de uma profunda reflexão pessoal, transmitindo aqui ao que nós devemos nos 
apegar. No auge da sua juventude o sábio tinha tantas coisas para se apegar, mas aos poucos 
foi descobrindo que nenhuma delas produz sentido algum à vida.  

O apego recomendado pelo Rei foi às instruções contidas nas escrituras. Seu pai havia deixado 
gravado em seu coração um testemunho vivo de como andar nas trilhas traçadas por Deus 
produzem felicidade, segurança e sucesso. Infelizmente não soube conservá-las por um bom 
período da vida, mas agora voltando à presença de Deus pode recomendá-las como o 
elemento primordial à vida. Como Salomão, tenho presenciado muitas pessoas que já 
guardaram um dia estas sábias instruções, mas os encantos da vida aos poucos foram 
roubando o foco e a comunhão que tinham com Deus. 

Uma mulher me confessava esta semana quanta destruição havia acrescentado a sua história 
por ter se afastado de Deus. Agora arrependida, desejava recomeçar outra vez a viver uma 
vida segundo as instruções de Deus, mas como é difícil o caminho de volta. Jesus explica o que 
acontece quando alguém se distancia de Deus: (Mateus 12.45) -  “Então vai, e leva consigo 
outros sete espíritos piores do que ele e, entrando, habitam ali; e são os últimos atos 
desse homem piores do que os primeiros”. Agora já não é apenas um espírito, mas sete 
que atormentam o desviado. E são sete piores que o primeiro, mostrando que existem 
hierarquia e níveis de maldade ainda pior que o primeiro.

O sábio descreve como tudo acontece e de que forma podemos vencer a influência do mal: 
(Provérbios 4.15-16) – “Evita-o; não passes por ele; desvia-te dele e passa de largo. 
Pois não dormem, se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem alguém 
tropeçar”. Existem pessoas opressas, que exercem influências malignas sobre os bons, a 
quem nós devemos evitar se não desejarmos tropeçar. A incumbência é satânica, eles não 
conseguem dormir enquanto não fazem um justo tropeçar. O problema é que eles estão 
dentro de uma vida humana, e se não agirmos pelo espírito não conseguimos identificá-los. 

O contraponto é a prudência do Justo. (Provérbios 4.18) – “Mas a vereda dos justos é como 
a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito”. A luz de Deus está 
sobre os justos, e se nos esforçarmos para andarmos de acordo com as instruções contidas em 
sua palavra, nossa luz vai brilhando cada vez mais. Andando na luz fica fácil distinguirmos 
quem está em trevas e o que querem produzir em nossas vidas. 

A narrativa é surpreendentemente interrompida pela voz profética do próprio Deus em um 
apelo tanto afetivo quanto dramático: (Provérbios 4.20) – “Filho meu, atenta para as 
minhas palavras; às minhas razões inclina o teu ouvido”. Deus tem muitas razões para 
apelar às nossas consciências para ouvirmos suas instruções. Como um pai, ele quer 
simplesmente que vivamos sob o filtro da sua proteção. E cá entre nós não existe proteção 
nem estado de vida segura fora da sua presença. 

O apelo divino e sua voz profética se tornam ainda mais evidentes quando manda guardarmos 
o nosso coração: (Provérbios 4:23) – “Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu 
coração, porque dele procedem as fontes da vida”. Foi ele quem nos criou. Sabe 
perfeitamente que são no coração que se processam todas as decisões de nossa vida, tantos 
as certas quanto as erradas. Portanto, depende de sabermos guardar o nosso coração para 
alcançarmos a felicidade e o sucesso.

Filiada a

Av. Durval de Góes Monteiro, 1500 - Tabuleiro - Maceió/Al. Fones: 82-3032.3019 / 3342.2881
Home: www.ibgenesis.com.br / E-mail:faleconosco@ibgenesis.com.br

Filiada à CIBI: Convenção das Igrejas Batistas Independentes

Domingo, 22.novembro.2009 Informativo Nº121 ANO III

FIM!



Grande Vigília
Queremos convidar toda igreja para estar 

participando da Grande Vigília que realizaremos 
no próximo dia 04/12/09 das 18 às 06h em 
nossa igreja. Teremos oração, louvor, adoração, 
palavra, testemunhos e muita comunhão. Na 
ocasião contaremos também com a participação 
das Igrejas Batistas Independentes, pois o desejo 

de nosso coração para esta vigília é de clamar à DEUS por unidade, para 
2010, e temos a convicção de que esta é a vontade de Cristo, já que foi a 
última oração que ELE fez antes de ser preso por nós, deixando um exemplo 
para seguirmos. A unidade tem como finalidade: para que o mundo creia 
que tu me enviaste. Não deixe de vir e de convidar seus familiares, 
amigos e conhecidos. Contamos com sua presença e colaboração!

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 

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

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

Casamento Coletivo
Se você já é casado no civil e deseja casar-se 

também no religioso, faça sua inscrição para o 
casamento coletivo que realizaremos no dia 19 de 
dezembro em nosso templo. Interessados procurem 

por Marcelo e/ou Izaura para maiores esclarecimentos e também para 
inscrever-se. Não perca esta rica oportunidade!
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Família 2010
Muitas pessoas já se inscreveram 

para participar do acampamento 
da família 2010. Os valores são de 
R$60,00 (Crianças acima de 7 
anos, Jovens e Adultos) e 
R$40,00 (Crianças até 7 anos). 
No valor das inscrições já estão 
inclusos 7 refeições. Faça já a sua 
inscrição com o Diácono Márcio 
(marcio_servo@hotmail.com) e 
não fique de fora!

Confraternização 
Min. de Esportes

A confraternização do Ministério 

de Esportes acontecerá no dia 
05/12/09 em uma chácara no 
Village Campestre. O valor é de R$ 
12,00 por pessoa. Maiores 
informações com Eduardo.

de 13 a 16.Fev

Chácara 
Stª Terezinha 

Maceió/AL

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



Kids Games
KidsGames (Jogos Infantis) é uma estratégia 

mundial utilizada para evangelização de 
crianças de 04 a 14 anos, padronizada pela 
Coalizão Internacional de Ministérios 
Esportivos (ISC, sigla em inglês). Esta 
ferramenta tem se espalhado sem precedentes 
por todos os continentes desde o ano de 2000, 
quando foi criada. Focado no esporte e na recreação, apresenta lições e 
princípios bíblicos visando compartilhar os valores cristãos com seus 
participantes de uma forma divertida e estratégica. No dia 12/12/09 a IBI 
Gênesis, através do seu Ministério de Esportes, realizará o seu 1º Kids 
Games. Será uma manhã especial para as crianças de nossa igreja e da 
comunidade. Maiores informações com  Eduardo.

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.

.........................................................................................
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Aniversariantes da 
Semana

25.Nov: Kissia Thaís
27.Nov: Rodrigo Medeiros

Propósito de 
Oração

Toda igreja 
está convidada

Os  recursos  serão 

d e s t i n ado s  p a ra  o  
acampamento da família 
2010. Não fique de fora, 
participe junto com sua 
família de mais este 
grande evento repleto de 
alegria e comunhão.

Ingressos / informações

 Juliana ou Leonardo

52 dias de oração

das 07 às 08h

na Gênesis..
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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

28/Nov : Confraternização Min. Diaconal

04/Dez : Grande Vigília

05/Dez : Confraternização Min de Esportes

05/Dez : Evento CIBISA

12/Dez : Kids Games

12/Dez : Dog Night

13/Dez : Santa Ceia do Senhor

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

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

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

QUI DOM (M) DOM (N)

26/11/09 29/11/09 29/11/09

Dirigente OSMARI - PR. HARRY

Água GETÚLIO - ANTÔNIO

Ofertório BONIFÁCIO ELENI ELZA

Recepção-1 LUIZ / JESSÉ - ULISSES / ELIANE

Recepção-2 - - ISAAC / KATIANE

Kids - - DÍLSON

Estacionamento - - MARCUS / JAMESON

Visitantes - - ARLEY / MIRLANE

DIAS

Coordenador da Equipe: EDILENE (Contato: 3359-1129)

SERVIÇO


