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Você se importa?

Rose Ferreira

“Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim 

mesmo, se tão-somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor 

Jesus me confiou de testemunhar do evangelho da graça de Deus”. Atos 20.24

Eu sou evangélica desde criança. No entanto, somente quando entrei na universidade e 

deparei-me com a realidade cética de lá, percebi a necessidade de envolver-me 

diretamente com evangelismo e missões; e o fiz através do Movimento Estudantil Alfa e 

Ômega, um ministério da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, que trabalha 

com estudantes universitários. E eu não fiz isso porque não tinha o que fazer ou porque 

era fanática. Eu fiz porque entendi que falar de Jesus para as pessoas que me cercam 

não é um favor que estou fazendo a Deus ou algo que faço quando não tenho mais nada 

para fazer, mas sim a minha missão aqui na terra.

 Será que somente Paulo tinha o ministério confiado por Deus de proclamar o evangelho? 

Mateus 28.18-19a mostra Jesus dando uma ordem aos seus discípulos: “Portanto, vão e 

façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do 

Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei (...).” Leia com 

atenção! Ele deu essa ordem a todos os seus discípulos. Você é discípulo de Jesus? Se 

sim, então eu tenho uma boa notícia: essa ordem também é para você!

Precisamos ter em mente que falar de Jesus é um privilégio e uma necessidade. 

Privilégio porque “(...) somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo 

o seu apelo por nosso intermédio (...)” 2 Co 5.20. Somos representantes de Deus na 

terra... Isso sim é uma honra! No entanto, evangelizar também é urgente. O mundo está 

caótico, as pessoas parecem estar bem, riem, ganham dinheiro ou desfrutam do 

dinheiro dos pais, gostam muito de sair, mas faz tudo isso na tentativa de preencher um 

vazio que nunca será preenchido, a não ser por Deus. Procuram sentido em drogas, 

bebidas, baladas ou trocas de namorados, mas não acham. Quando estão sozinhas, 

choram, sentem-se um nada e o diabo tripudia delas... Elas estão sofrendo, indo para o 

inferno, não sabem como sair desse caminho. Mas, VOCÊ SABE. E O QUE VOCÊ TEM 

FEITO?

Não quero sugerir aqui que você só agradará a Deus se for um missionário de tempo 

integral, mas ao menos esteja disposto a cumprir a missão que Deus te deu. Se não, sua 

vida vai passar e não terá feito sentido. Revele-se como filho de Deus, o mundo está 

esperando, seja uma luz em meio à escuridão.

“A cada segundo duas pessoas morrem! 150 mil pessoas morrerão nas próximas 24h! 

Dessas, 135 mil terão ido para o inferno! Você se importa? Ou melhor, você se importa a 

ponto de fazer algo a respeito?” 
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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.Libras 
15.Min.Louvor 
16.Min.Pastoral 
17.Min.Teatro 
18.Min.Visitação

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

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

1º ECC Batista Gênesis
O 1º ECC (Encontro de Casais com Cristo) Batista Gênesis foi um sonho 

que o Senhor realizou. Dias de muita graça... A todos que se envolveram 
no ECC, a nossa mais plena gratidão. Algumas igrejas foram marcantes 
na sua ajuda, como Batista Betel (que cedeu graciosamente todo seu 
patrimônio), Presbiteriana do Farol (pelo coração aberto do Pr. Célio e 
todos os seus membros), e Presbiteriana do Jacintinho (pelas incríveis 
pessoas dos pastores Jaime e Raquel), como também por todos seus 
membros. Aos nossos líderes IBG, todos de parabéns. Havia gente como o 
Pb. Paulo que nem deve ter conseguido dormir nos dias do evento. Um 
abraço a todos os líderes envolvidos e ao grupo dirigente. Um abraço 
forte ao casal Pb. Luis Carlos e Luciene, que foram os maiores 
responsáveis pelo sonho realizado.

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

Cantina Geração 
Atitude

O Geração  A t i t ude  es tá  

promovendo uma cantina nesta 
noite. Portanto não saia sem antes 
provar uma das muitas delícias 
que estão sendo vendidas. O 
objetivo principal desta cantina é 
o de arrecadar fundos para o 
retiro de carnaval. 

Ministério de 
Esportes

Venha participar conosco de 

nossas atividades esportivas e 
ajudar-nos a ganhar vidas para o 
reino do Senhor. Confira nossa 
programação na coluna de 
atividades da semana deste 
informat ivo. Para maiores 
informações falar com Antoniel 
ou Eduardo através dos telefones 
9117-7740 e/ou 8803-1815.

Reunião de pastores e 
presbíteros

Informamos e convocamos todos os pastores e 

presbíteros para participarem da reunião 
administrativa que ocorrerá amanhã às 
19:30hs em nossa igreja. Pedimos que não 
faltem, pois, a presença de todos é 
importantíssima. 

Em Cristo,

 Pr. Harry Tenório 

«Convite»



Agende Gabinete 

82.30323019

82.93617222

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.

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

Grande Vigília
Convidamos você e sua família para estarem 

conosco dia 28 de novembro, em nossa  Igreja, 
para uma grande vigília: 2Cr 5:14  e não podiam 
os sacerdotes ter-se em pé, para ministrar, por 
causa da nuvem, porque a glória do SENHOR 

encheu a Casa de Deus. Estaremos orando  por nossa Nação, famílias, 
emprego, causas  impossíveis,  libertação, prosperidade, 
avivamento, pois sabemos o que move a mão de DEUS são as nossas 
orações. Então não perca a oportunidade de estar conosco nestes 
momentos de fé, adoração, louvor, testemunhos e palavra. 

Grande Vigília

Data: 28/11/2008 às 22hs
Local: Igreja Batista Gênesis

A Redenção da Humanidade 
Deus está no processo de cumprir uma grande missão: a 

redenção da humanidade. Ele estabeleceu que, nessa tarefa, 
não só remirá os homens, mas fará uso deles para executar 

uma parte especial no processo, a fim de que possa mostrar seu poder e 
graça através da vida deles. Eles então trabalharam “junto com Deus” 
(2Co 6.1). Compreender este conceito é a chave para entender a Deus. 
Ele nos chama para si mesmo e para a sua missão. 
Quem quer que tome o nome de Cristo, deve aceitar também a sua 
missão. Todos os que reivindicam o céu como lar, também aceitam o 
evangelismo como um estilo de vida. Aqueles que prometem 
obediência a Deus, devem igualmente prometer obediência ao plano 
divino de alcançar os perdidos. Não existem opções nem exceções 
neste sentido. Esta responsabilidade cabe a todos os cristãos, de todas as 
épocas, em todos os lugares. Ela nada tem a ver com dons, necessidades, 
circunstâncias. Não existem homens “especiais” para Deus. O “dom do 
evangelho” não existe! Devemos livrar-nos de idéias desse tipo! Vamos 
enfrentar o fato de que todos nós podemos fazer alguma coisa pelos 
perdidos do mundo. Nós não levamos realmente a sério a missão de Deus. 
Mais da metade da população do mundo pode ser classificada como não 
tendo sido alcançada pelo evangelho. São homens e mulheres que não 
tiveram ainda a oportunidade de responder com inteligência a uma 
apresentação compreensível das boas novas de que Cristo morreu pelos 
nossos pecados. Enquanto esses milhões continuam famintos, nós, na 
maioria das vezes, nos tornamos obesos. Somos peritos em justificar 
nossa complacência e racionalizar nossa apatia. Se continuarmos nesse 
andar, não teremos futuro. Estamos nos afundando. Se não 
acelerarmos nossos esforços, cinco entre cada seis não-cristãos jamais 
ouvirão o evangelho. Como podemos pensar em sermos chamados 
“povo de Deus” se não participarmos da sua missão? Por quanto 
tempo mais ousaremos ignorar o mundo faminto enquanto nos 
sentamos à mesa do banquete?



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
19:30 - Ensaio do Min. de Dança
20:00 - Futebol Masculino

Quarta
20:00 - Volleybol

Quinta
18:30 - Intercessão, oração, agradecimentos
19:00 - Ensaio do Min. de Dança Infantil
19:30 - Culto da Santificação

Sexta
19:30 - Ensaio do Min. de Dança
20h:00 - Futebol Feminino

Sábado
15:00 - Ensaio Ministério de Teatro
15:00 - 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.Estruturação dos Ministérios de Ação Social 
e Integração;

3.Ministério Infantil “Gênesis Kids”;

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.

Agenda Gênesis

17/Nov : Reunião pastores e presbíteros

24/Nov : Reunião Ministério Diaconal

28/Nov : Grande Vigília

29/Nov : Evento Ministério de Casais

06/Dez : Culto Jovem

13/Dez : Noite do Oscar

27/Jan : Culto de Formatura

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

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

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

Fique por dentro
Quer estar por dentro de tudo que está 

acontecendo e que ainda vai acontecer no 
Ministério de Jovens? Para isso basta falar 
com Leonardo ou Juliana. Através do 
telefone e/ou e-mail que seguem abaixo:

       « Telefone «
 

      8804-4132

      « E-mail «

       leonardobfreitas@yahoo.com.br

Reunião Ministério 
Diaconal

A liderança do Ministério Diaconal convoca 

todos os diáconos para reunião que 
ocorrerá no próximo dia 24/11/2008 às 
19:30hs em nossa igreja. Pede-se também 
que não faltem, pois a presença de todos é 
indispensável. 

Aniversariantes da semana passada e desta semana

11.Nov : João Romualdo
13.Nov : Gudbergson das Neves
13.Nov : Maria Helena
14.Nov : Edileusa Gomes
14.Nov : Ulisses Antônio Guedes
15.Nov : Alessandra Gomes

15.Nov : Kissia Thaís
16.Nov : Maria Aparecida
17.Nov : Letícia Rafaelly Verçosa
20.Nov : Júlio César Marinho
20.Nov : Laís Ferreira


