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O fim está chegando
Pr. Harry Tenório

“E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a 
todas as nações. Então virá o fim” (Mt 24.14)

Durante toda existência da humanidade, o homem quis saber o seu futuro pessoal ou o 
futuro do mundo. Após o juízo do dilúvio, os homens construíram Babel. Aquela torre era 
um monumento a impiedade. Os construtores queriam prever com antecedência outros 
juízos de Deus. Era muito esforço humano canalizado na direção errada. Não seria mais 
fácil do que fazer uma imensa torre para ver se outra vez o mundo seria inundado de 
água, abandonar seus pecados e viverem livres dos juízos divinos? Deu no que deu, 
Deus confundiu as línguas para impossibilitar a comunicação com os construtores da 
torre. Esta é a causa de tantas línguas no mundo.

Há muitos escandalizados com os juízos de Deus. Mas eles são o freio do avanço da 
impiedade no mundo. E isto não já houvesse sido feito muitas vezes, não o acusaríamos 
de complacente ou conivente com o pecado? Certo é que há um fim estabelecido para 
toda impiedade, quer pessoal ou quer mundial.

É grande a curiosidade quanto aos acontecimentos futuros, e com isto surgem os 
exploradores dos curiosos. Gente que com previsões astrológicas, jogo de cartas, bola 
de cristal ou pedra de búzios dizem poder prever o futuro de alguém. Um dia um amigo 
mais ousado resolveu entrar em uma cabana destes adivinhos em uma exposição que 
estava havendo em um Shoping, mas não antes sem se certificar sobre quem era o 
vidente mais experiente. Para testá-lo, resolveu informar-lhe que estava sofrendo 
muito, havia perdido sua esposa recentemente de câncer e queria uma palavra de 
consolo. Fechando os olhos, disse o adivinho com as mãos postas em cima da bola de 
cristal: “Vejo que a dor da viuvez logo será tirada, vejo uma moça loira nova, mais bonita 
do que a viúva, muita carinhosa, médica, esta pronta para recebê-lo”. O detalhe era que 
este amigo era solteiro. Uma máxima velha nos previne contra estes caçadores de 
níquel, gente que vive de vidas que desviaram sua fé da fonte divina: “O futuro só a Deus 
pertence”.

Se a curiosidade acerca do futuro ainda persiste em seu coração, quero revelar o que 
acontecerá no amanhã. O evangelho será pregado a toda nação, e então virá o fim. E 
Deus já começou a construir este futuro. Ele aniquilou a cortina de ferro Russa, hoje o 
evangelho está presente nos países comunistas. Derrubou o muro de Berlim, acabando 
com anos de indiferença e unificando a Alemanha Ocidental, uma nação genuinamente 
cristã e berço do avivamento mundial, com a Alemanha Oriental, uma ação atéia. O 
evangelho agora está acessível a todos os alemães. E se quer saber mais, você pode 
fazer parte da construção deste futuro, ele está em suas mãos. Pregue o evangelho, 
anuncie a todos que você conhece quem é Jesus, e então virá o fim. E qual será o fim? 
Estaremos com ele eternamente no céu para descobrirmos cada detalhe desta história.
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FIM!



Oportunidade 
de emprego 

Se você é membro da 

IBI Gênesis e quer se colocar no 
mercado formal de trabalho, envie 
seu currículo para nossa secretaria 
(secretaria@ibgenesis.com.br). 
Ele será analisado e em seguida 
colocado no banco de currículos de 
nosso site.

2º ECC IBI Gênesis
No próximo final de semana a Igreja Batista Gênesis realizará seu 2º 

Encontro de Casais com Cristo (ECC). Pedimos que toda a igreja esteja 
orando e intercedendo em favor desse evento. Orando para o Senhor 
transformar vidas e restaurar os valores da família. Contamos com sua 
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

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 

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

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

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

Comunicado
O Ministério Diaconal lembra a todos os líderes de ministério 

que todo e qualquer aviso, nos cultos da IBI Gênesis, só serão 
dados no final e não no meio. Salientamos que temos o 

informativo para esse fim e que além dessa ferramenta de divulgação nós 
utilizaremos o Power Point. Os líderes que desejarem divulgar algo deverá 
envia-lo com antecedência (até quarta-feira) para nossa secretaria. Assim 
sendo esperamos contar com a colaboração de todos para que cada vez 
mais possamos servir a NOIVA DE CRISTO COM EXCELÊNCIA.

Geração Ativa
Lembramos que em virtude das 

atividades do Encontro de Casais 
com Cristo (ECC), o culto dos 
adolescentes está ocorrendo toda 
qua r ta - f e i ra  à s  19 :30hs .  
Aguardamos vocês!

Reunião pastores e 
presbíteros

Reunião com todos os pastores e 

presbíteros. Dia 04/05/09 às 
19:30hs na Gênesis. A presença 
de todos é indispensável.

Cantina Vida Melhor
Não vá para casa sem antes 

provar das delícias que estão 
sendo vendidas na cantina. Toda a 
renda será revertida para o jantar 
dos namorados 2009.
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2º ECC IBI Gênesis
De 24 à 26 de abril

na Escola Estadual Fernandes Lima



1º Encontro de 
Levitas

Este 1º Encontro de Levitas da IBI 

Gênesis promete ser marcante na 
vida daqueles que irão participar. 
O Senhor já tem derramado suas 
bençãos sobre a organização 
deste evento. O mesmo ocorrerá 
nos dias 1, 2 e 3 de maio. Pedimos 
que os amados irmãos continuem 
nos ajudando em oração. 
Contamos com vocês. 

Grande Vigília
Você sabia que os judeus dividiam a noite em três vigílias? A primeira, 

princípio das vigílias (Lm 2.19), ia desde o sol posto até às 10 horas da 
noite. A segunda; vigília média ou da meia-noite (Jz 7.19), principiava às 
10 horas da noite e prolongava-se até às duas horas da madrugada e a 
terceira, a vigília da manhã (1 Sm 11.11), desde as duas horas da manhã 
até ao nascer do sol. Em tempos posteriores, a noite era dividida, segundo o 
costume dos romanos, em quatro vigílias (desde às 18 horas da tarde às 6 
horas da manhã), de três horas cada uma (Mt 14.25 - Lc 12.38). Em 
Marcos (13.35), as quatro vigílias são designadas pelo nome especial de 
cada uma.(fonte: http://www.bibliaonline.net/scripts/dicionario.cgi)

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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Jantar dos Namorados 2009
O Vida Melhor (Ministério de Casais) informa que já 

estão à venda os convites para o Jantar dos 
Namorados 2009. Garanta já sua participação, pois 
as vagas são limitadas. O valor por casal é de apenas 
R$ 40,00 (quarenta reais). O tema para esta noite 
romântica e de muita comunhão será “Noite 
Tropical”. Não fique de fora. Participe!

Grande Vigília
Dia 08/05/09 das 18 às 23:45hs

na Igreja Batista Gênesis
Direção: Ministério de Louvor

Tarde com o Senhor

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

Venha participar conosco dos 

cultos que estão ocorrendo todas 
as quartas na IBI Gênesis. São 
momentos maravilhosos na 
presença do Senhor. Venha e traga 
amigos.

Culto de Cura e Libertação

todas as quartas-feiras

das 15 às 17hs na Gênesis



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
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
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); 

3.1º Encontro de Levitas;

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

21/Abr : Culto de entrega ECC

24 à 26/Abr : 2º ECC IBI Gênesis

28/Abr : Culto de revisão do 2º ECC

04/Mai : Reunião de pastores e presbíteros

07/Mai : Culto de Formatura

08/Mai : Grande Vigília

09/Mai : Culto em Ações de Graça

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

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

Escala semanal Ministério Diaconal

“Servindo com excelência a Noiva de Cristo”

QUI DOM (M) DOM (N)

23/4/09 26/4/09 26/4/09

Dirigente ISAAC - ROSÂNGELA BOTELHO

Água IZAURA - GETÚLIO

Ofertório MARCELO JORGE ROSÁRIA

Recepção-1 ANTÔNIO / ELENI - GELZA / OSMARI

Recepção-2 MARIA JOSÉ - EVERTON / ADRIELY

Kids - - ISMAR

Estacionamento - - ERIVALDO / IRLAN

Visitantes - - MANOEL / CAROL

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Equipe: Diac. ROSÁRIA (Contato: 9997-3298)


