
A DIFÍCIL TAREFA DE ESCOLHER O CERTO
Pr. Harry Tenório

(Gênesis 3.1) – “ORA, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo 
que o SENHOR Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: 
Não comereis de toda a árvore do jardim?”

Entre as múltiplas oportunidades que temos na vida, a tarefa mais difícil e determinante 
que nós temos na vida é escolher pelo certo. Para agravar a situação, nós temos dois 
inimigos nesta área, sendo o primeiro e mais imediato a nossa tendência ao pecado. O 
segundo aparece aqui neste texto, à interferência daqueles que estão sendo usados pelo 
inimigo para nos afastar de Deus através da concepção do pecado.

No paraíso de Eva o inimigo escolheu o mais astuto de todos os animais para produzir no 
coração da primeira mulher uma decisão errada. Como ela, todos os dias que tiramos os 
nossos pés da cama, enfrentaremos durante o transcorrer das horas, várias oportunidades 
para decidir entre o certo e o errado.

Quando Adão foi formado pelas mãos perfeitas do criador, recebeu dele instruções que 
facilitariam seus dias. Entre as advertências recebidas, uma proibição apenas: “Não 
deveria provar daquele fruto”. Quanto ao assunto, a decisão já estava formada. Deus 
não queria e ponto final. 

Naquele dia Eva havia acordado como de costume, e em seu passeio matinal  encontrou 
um animal falante que propôs palavras que Deus não havia dito. Seu intuito era fazê-la 
repensar na decisão já formada por Deus, agora sobre uma ótica sutilmente manipulada. 
Ele não havia dito que não deveria ser provado de “todo” fruto, mas daquele 
fruto. Da forma astuta como colocou, em um jogo inteligente de palavras, parecia querer 
formar no conceito de Eva uma proibição extremamente restritiva. Notem que ele está por 
trás do pano de fundo da cena, manipulando informações, desvirtuando proibições e 
produzindo um formigamento de idéias que poderiam levá-la a uma decisão errada. Ela 
ainda tentou argumentar, informando à serpente que poderia comer de todo fruto, menos 
aquele que ela propunha. Ele não era o ator principal daquela novela dramática de vida 
real, mas dirigia a cena com a maestria de um grande dramaturgo. 

O mal de Eva foi o da desobediência? Não penso assim. Para mim o seu mal foi querer 
decidir o que já estava decidido, e só depois então ela veio cometer o pecado da 
desobediência.

Esta semana recebi um e-mail de uma mulher que lamentava a decisão de ter casado com 
um homem errado, complicando por completo toda sua existência. O conteúdo triste da 
sua mensagem era resultado do descumprimento de II Coríntios 6.14 -  “Não vos 
prendais a um jugo desigual com os infiéis; porque, que sociedade tem a justiça com a 
injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas?” Havia decidido namorar e casar com 
um filho das trevas. Esta decisão proibitiva já havia sido dada por Deus, portanto não 
poderia ser manipulada. Como Eva, agora havia perdido o direito ao paraíso de uma vida 
emocional feliz. Fora vítima de decisão diferente do que Deus já havia decidido e agora 
vivia a angustia da descoberta de ter decidido errado. Por que Deus não gritou para ela 
“Não faça isto!” Porque já estava dito na sua palavra. Decidiu errado, foi desobediente, 
agora amargava horas de extrema infelicidade. Decida certo, decida não decidir o que 
Deus já decidiu. Isto é pecado, o pecado da desobediência.
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Grande Vigília
Será na próxima sexta-feira, em nossa 

igreja, a grande vigília promovida pela 
CIBISA (Convenção das Igrejas Batistas 
Independentes). Convidamos toda 
igreja para estar participando deste 
momento de oração, adoração e 
comunhão. A mesma terá início ás 18h 
(do dia 04/12) e término às 06h  (do dia 
05/12) e contará com a participação das 
Igrejas Batistas Independentes. O tema 
da vigília é FAZ-NOS UM e o desejo de 

nosso coração é de clamar a 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 

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

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

Kids Games
No dia 12/12/09 realizaremos o nosso 1º Kids Games. 

Será um momento muito especial para nossa igreja. 
Teremos atividades esportivas e de recreação. 
Apresentando lições e princípios bíblicos visando 
compartilhar os valores cristãos com seus participantes 
(crianças de 4 a 14 anos) de uma forma divertida e 
estratégica. Não deixe seu filho(s) de fora. Maiores 
informações com Eduardo (líder do Min. de Esportes).

Juntos podemos andar. O amor de JESUS nos uniu!

Tarde com o Senhor

“... por que eu sou o Senhor, que 
te sara.” - (Ex 26.15b)

Acampamento da 
Família 2010
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De 13 a 16.Fev

Chácara 
Stª Terezinha / Maceió 

Inscrições Abertas!

Culto de Cura e Libertação

todas as quartas-feiras

das 15 às 17hs na Gênesis



Dog Night
Convidamos todos para participarem de 

mais uma delícia de evento. Será o Dog 
Night. Teremos hot dogs + refrigerante a 
vontade e uma programação bem legal. 
Tudo isso por apenas R$ 5,00 (por pessoa). 
Esperamos por você e por toda sua família 
nessa grande noite de comunhão e 
celebração. Os recursos serão destinados 
para o acampamento da família 2010

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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A glória de Deus vai encher a tua casa

A glória do Senhor vai encher a tua casa. Você pode 

imaginar o que isso significa? Quando a glória do 
Senhor enche um lugar nada permanece de pé, é algo 
tão poderoso que o nosso ser inteiro se prostra diante 
dEle. Os milagres acontecem na nossa vida. Ame, 
perdoe, rompa as barreiras. Nós somos a casa de 
Deus, fomos levantados para impactar uma geração. 
Vamos mostrar que a família não é uma instituição falida, mas sim parte do 
corpo de Cristo que caminha rumo a unidade.

Aniversariantes da 
Semana

02.Dez: Nelma Pereira
02.Dez: Luciel Vericio
04.Dez: José Rodrigues
05.Dez: Priscila Cavalcante

Confraternização 
Min. de Esportes

Nós que fazemos parte do 

ministério esportivo convidamos 
você para participar de nossa 
confraternização. A mesma será 
no dia 05/12 numa chácara 
localizada no Village Campestre, o 
custo será de apenas R$ 12,00 por 
pessoa.  In formações com 
Eduardo. Participe! ..
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Dog Night : 12.Dez : Imperdível!

Casamento Coletivo
Dia 19 de dezembro nossa igreja realizará mais um 

casamento coletivo. Se você já é casado no civil e 
deseja casar-se também no religioso, faça sua 
inscrição. Interessados procurem por Marcelo e/ou 

Izaura para maiores esclarecimentos e também para inscrever-se. Não 
perca esta rica oportunidade!



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

04/Dez : Grande Vigília

05/Dez : Confraternização Min de Esportes

05/Dez : Evento CIBISA

12/Dez : Kids Games

12/Dez : Dog Night

06/Dez : Consagração de Santa Ceia

06/Dez : Santa Ceia do Senhor

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

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

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

QUI DOM (M) DOM (N)

3/12/09 6/12/09 6/12/09

Dirigente LUCIENE - PR. HARRY

Água CIDA - JULIANA

Ofertório BRÁZ IZABELLI MARCELO

Recepção-1 MÁRCIO / VAL - GELZA / ELENI

Recepção-2 - - JORGE / ELZA

Kids - - ULISSES

Estacionamento - - BONIFÁCIO / VINÍCIUS

Visitantes - - JAMESON / IZABELLI

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Equipe: ANTÔNIO (Contato: 8802-3328)


