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ANO II

Afugentando os inimigos
Pr. Harry Tenório
É impossível atravessar uma existência aqui sem despertar ciúmes, inimizades ou atrair
ofensas gratuitas. Como lidar com pessoas mal resolvidas, mal amadas, invejosas,
desconstruídas emocionalmente? Vidas que foram criadas em um lar desestruturado e que
não tiveram na construção do seu caráter uma formação feliz, têm um potencial incrível de
fazer inimizades, despertar contendas e azedar nossos dias.
Jesus nos ensinou que os inimigos se apresentam de quatro formas – existem os que
amaldiçoam, os que odeiam, os que maltratam e os que nos perseguem – e todos eles
nos criam problemas. Para cada tipo de ofensor Jesus tem uma resposta proativa. Ao invés de
ser dominados pelo ataque, podemos ter domínio e controle da situação. No evangelho de
Mateus 5.44, Ele nos ensinou quatro ações que nos ajudarão a vencer estes ataques.
“Abençoem aqueles que os amaldiçoam”, é a estratégia para vencer o primeiro grupo de
inimigos. A palavra abençoar vem de uma raiz grega significa elogiar. Elogiar a quem nos
amaldiçoa será constrangedor ao ofensor e é a forma ensinada por Jesus para desarmar o
inimigo. Uma análise emocional de uma pessoa com facilidade de lançar palavras negativas
sobre os outros, pode nos levar a fragilidade de uma vida que viveu toda sua infância e
adolescência em um lar onde os pais não liberavam um elogio sobre ele, apenas cobranças e
críticas eram ouvidas. Um elogio pode minimizar as fragilidades de um coração negativo, e
pode transformar um inimigo em um amigo. Jesus tinha este hábito, usou esta ferramenta
com um crítico contumaz chamado Natanael. Transformou um potencial inimigo em um
discípulo, veja como se deu o fato no texto de João 1.1.46-47.
“Façam o bem aqueles que odeiam vocês”, esta é a segunda estratégia para vencer o
mal. Ninguém que se levanta em ofensa espera receber em troca uma ação de bondade. A lei
de Talião, olho por olho e dente por dente, é predominante no mundo. Jesus desconcertava
seus oponentes retribuindo o mal com o bem. Quando os soldados chegaram para prendê-lo,
Pedro em uma reação emocional puxou a espada e cortou a orelha do primeiro soldado a sua
frente. Jesus impondo as mãos sobre o ferimento curou o soldado, dando tanto ao que havia
lançado mão da espada como a nós, uma lição de que o mal deve ser retribuído com ações de
bondade, e não com um mal maior.
“Orem por aqueles que deliberadamente vos maltrata e persegue”. Não posso
alimentar a mágoa ou rancor por quem oro. Oração não funciona sob estas condições. Então,
quando Jesus recomendou que orássemos por quem nos maltrata e persegue, estava nos
levando a uma estrada onde receberíamos a força para o perdão. Perdão sincero, genuíno,
daqueles que você esqueceu a ofensa do ofensor, só é possível com a ajuda de Deus, e isto só
acontece quando nos dispomos à oração. Veja o exemplo que Jesus nos deixou como forma
correta de agir diante dos seus ofensores: “Na cruz, orando pelos que produziram a
crucificação dizendo: Pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem”.
Em sua oração extraordinária, Jesus liberou aos que cometeram a pior ação de juízo já
praticada na terra em todos os tempos, de sua evidente culpa. Alguém que já ofendeu muito a
Deus, olhando para esta oração de Jesus, já disse: “Se o perdão foi possível para eles, será
possível também para mim”. Aquela oração de Jesus na cruz representa para nós uma grande
porta de possibilidades em Deus. Que Deus nos perdoe, e que Ele nos abençoe.
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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

Impacto Evangelístico
Participe

do impacto evangelístico que está sendo realizado pelos
ministérios de teatro, dança e evangelismo de nossa igreja. O mesmo
acontece durante as festividades juninas. O próximo ocorrerá nos dias 26 e
27 de junho. Se você deseja participar deste evento procure ainda hoje por
Isaac e/ou Erivaldo, pois os mesmos irão passar todas as informações de
onde e como acontecerá o impacto.
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Contamos com
VOCÊ!
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Ministério de Casais
O propósito do Ministério de
Casais é envolver os casais da
igreja de forma a comprometê-los
e capacitá-los através do ensino,
a c o n s e l h a m e n t o
e
acompanhamento a fim de tornálos casais referenciais e aptos para
exercerem com amor o seu
ministério, promovendo a
integração, a restauração, o
crescimento e a dignidade no
poder do Espírito Santo.

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

Pastores e
Presbíteros

Ministério de
Evangelismo/Missões

Um dos principais objetivos do
ministério de evangelismo e
missões de nossa igreja é realizar
os ideais missionários da Batista
Gênesis. Além de planejar,
organizar e coordenar as ações
evangelísticas para “fazer Jesus
conhecido de todos os povos”.

Até

que

todos
ouçam!
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3º Aniversário Ministério de Intercessão
Não deixe de vir para o culto que a IBI Gênesis irá realizar para celebrar o
3º aniversário do Ministério de Intercessão. Será no dia 05/07/09 às 18hs.
Venha e traga convidados!
"Antes de tudo, pois exorto que se use a prática
de súplicas, orações, intercessões, ações de graças,
em favor de todos os homens..." - I Tm 2:1

Jantar dos Namorados 2009
Queremos agradecer primeiramente a Deus que
tem sido o nosso provedor e tem estado no
controle de todas as coisas, ao Pr. Harry e sua
amada esposa Andréa, pois tem confiado a nós
esse ministério e tem estado sempre presente
conosco. Agradecemos também aos casais que fazem parte do ministério
Vida Melhor e a todos que de forma direta e indireta contribuíram para a
realização do jantar dos namorados; muito obrigado pelo amor, carinho e
dedicação, saibam que nosso trabalho não é vão no Senhor, AMAMOS
MUITO VOCÊS! Um agradecimento especial a todos que ESTIVERAM
CONOSCO NESSE EVENTO TÃO MARAVILHOSO, sem vocês nada disso teria
sido possível, Deus lhes abençoe.
Somos eternamente gratos ao Senhor pela oportunidade de termos
conhecido esta grande família, se um dia partirmos saibam que sentiremos
muitas saudades, pois já são parte de nossa história. ATÉ A PRÓXIMA!

Marcelo e Izaura.
Líderes do Ministério de Vida Melhor

.........................................................................................
Culto de Jovens e Adolescentes
Os Ministérios Geração Atitude e Geração Ativa estão organizando um
grande culto de jovens e adolescentes para o próximo dia 04/07/09 às
19:30hs em nossa igreja. Será um culto bastante dinâmico, com muita
adoração, palavra e comunhão. Maiores informações nos próximos
informativos.

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

Aniversariantes da
Semana
21.Jun: José Antônio
22.Jun: Rosa Cristina
24.Jun: Cristian John
24.Jun: Philippe de França

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

.........................................................................................
Grande Vigília
No dia 03/07/09 das 18 às
23:45hs realizaremos uma grande
vigília e você é nosso convidado
especial. Será uma noite de muita
oração, adoração e palavra.

Esperamos você!

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 (33422881) e agende
uma visita do
Núcleo de Visitação.

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

QUI
25/6/09

DOM (M)
28/6/09

DOM (N)
28/6/09

Dirigente

MARCUS

-

IZABELLI

Água

GETÚLIO

-

NIREIDE

Ofertório

MARCELO

DÍLSON

JORGE

ANTÔNIO / ALUÍSIO

-

ULISSES / ELIANE

Kids

-

-

JARBAS

Estacionamento

-

-

VINÍCIUS / JAMESON

Visitantes

-

-

ANDRÉ / ANGÉLICA

Recepção-1

Coordenador da Equipe: Diac. BRÁZ (Contato: 9125-0340)

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

08:00
09:00
16:30
17:15
18:00

-

Consagração
Escola Bíblica
Intercessão, oração, agradecimentos
Adoração Alternativa
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
15:00
15:00
15:00
19:00

-

Futebol Masculino
Ensaio Ministério de Teatro
Ensaio Ministério de Dança
Ensaio do Min. de Louvor
Ensaio do Min. de Coral

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

Atividades Semanais
Domingo

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.Seminário Evangelístico;
8.Implantação de Grupos Pequenos;
9.Ministério Vida Melhor;
10.Ministério de Jovens e Adolescentes.

..................................................
Agenda Gênesis
26 e 27/Jun : Impacto Evangelístico
03/Jul : Grande Vigília
04/Jul : Culto de Jovens e Adolescentes
05/Jul : Aniversário do Min. de Intercessão
18/Jul : Atividade Evangelística
12/Jul : Santa Ceia do Senhor

