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O MELHOR E O PIOR DO HOMEM
Pr. Harry Tenório – IBI Gênesis

Salomão nasceu por volta do ano 974 a.C., e foi coroado rei por Davi, seu pai, quando estava 
com apenas doze anos. Era uma criança ainda. Sentia medo de governar Israel, não era 
experiente, e o temor de errar o levou até Deus. De acordo com a descrição do Velho 
Testamento, o Senhor o apareceu, e perguntou o que ele queria. Salomão pediu apenas 
sabedoria e conhecimento para governar com probidade o povo de Israel.

O que Salomão tinha de melhor? Tinha um coração puro, uma mente de criança ao assumir o 
reinado. Mas o que ele ainda tinha algo muito melhor, que era o seu desejo de está próximo 
de Deus. Aprendera isto com Davi, seu pai.

Salomão, quando próximo de Deus, emocionou o coração do Pai ao abandonar qualquer 
interesse próprio para desejar apenas virtudes que o capacitariam a governar com excelência 
a nação que lhe foi confiada. O Senhor deu-lhe não apenas sabedoria, mas muita fama e 
riqueza. No auge do seu governo, possuía reservas de ouro que somariam hoje centenas de 
bilhões de dólares, tinha quatro mil estábulos para cavalos e carruagens, sua folha de 
pagamento incluía 12 mil cavaleiros. Nações e governantes do mundo inteiro buscaram seus 
conselhos e pagaram caro por eles. Rainhas famosas vinham participar dos seus banquetes 
para ver como servia os talheres, como era elegante sua mesa, como seus funcionários eram 
harmônicos.

O grande desafio do cristão é a preservação da sua proximidade com Deus. Enquanto o 
coração de Salomão esteve voltado para cumprir e fazer a vontade do Pai, sua história de vida 
transcorria de forma maravilhosa, era uma das mais belas histórias de vida já vivenciada por 
um homem. O homem mais sábio do mundo, no entanto, se distanciou de Deus. Nesta fase 
conheceu o pior do homem. Acumulou insegurança, temores, fez alianças desprezíveis, e viu 
o esplendor e a glória que desfrutava quando próximo de Deus fugindo da sua vida. 
Enfermou, sofreu e fez muitas pessoas sofrerem junto, tudo porque estava distante de Deus.

O melhor do homem sem chance de dúvidas é está próximo de Deus, e o pior do homem é 
está longe Dele. Na trajetória de vida de Salomão nós temos as duas fases em uma vitrine 
exposta para todos observar e aprender.
 

Esta semana recebi um texto muito crítico do Rev. Caio Fabio falando da igreja no Brasil e dos 
seus líderes atuais. Fiz uma analogia entre os dois homens que conheci. O primeiro usava sua 
grande inteligência a favor do reino, suas mensagens eram de um conteúdo e sapiência 
relevantes. Deste sinto saudades. Meu coração saltava de alegria ao ouvi-lo.  Já o segundo 
ficou feio, amargurado, destila ódio e vingança aos supostos opositores nos seus textos 
sempre muito bem elaborados. Palavras como amor, perdão, restauração e reconstrução já 
não fazem parte do seu vocabulário. Do primeiro, tão próximo de Deus, guardo com carinho 
muitas mensagens em meu coração, e sinto saudades. Já do segundo, agora já bem distante 
de Deus, não quero guardar nada para não perder minha pureza infantil. A eloqüência e a 
inteligência são as mesmas, mas já o conteúdo do discurso é bem outro. Um usava o dom 
para restaurar, o outro usa para agredir. Como Salomão, já não há mais como esconder que 
na sua existência de vida existem dois homens. Um que andava muito próximo de Deus, e 
outro que agora distante amargo, agressivo, nem parece mais um filho do Pai.
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1º Encontro do Ministério Diaconal
No próximo sábado, a Igreja Batista Gênesis promoverá o 1º Encontro 

do Ministério Diaconal. Será um evento destinado a capacitação e 
treinamento de nossos diáconos e obreiros. O principal objetivo é levar 
os membros do ministério diaconal a adorar ao SENHOR com o 
serviço. Por isso convocamos os diáconos e os obreiros para estarem 
presentes neste grande e importantíssimo evento. Contamos com a 
presença de todos, pois nossa igreja está investindo para que possamos 
servir com excelência a noiva de Cristo.

Grande Vigília
Nossa última vigília de oração foi marcada por vários milagres que o 

Senhor realizou em nosso meio. Todos, que estavam presentes, sentiram 
de maneira poderosa a presença do Senhor. Nossa próxima vigília 
acontecerá no dia 06/03/09 das 19hs às 23:30hs. Sendo que de 19 às 
20hs realizaremos um culto de oração. Não perca mais esta oportunidade 
de estar orando e adorando a Deus junto conosco. Aguardamos você!

TEMA: Levítico 6:13 
O fogo arderá continuamente sobre o altar; não se apagará.

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 
17.Min.Visitação

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

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

Parabéns Bel
Bel, nós nos alegramos por mais 

esta conquista que o Senhor te 
concedeu. Parabéns por sua 
formação em Psicologia. Cremos 
que você é um instrumento nas 
mãos do Senhor na restauração 
de vidas. Muitas bênçãos e 
maiores vôos desejamos a você.

Parabéns,
mais nova PSICÓLOGA!

Ministério de Louvor

Geração Ativa
O Min. Geração Ativa informa que 

devido a formatura que haverá na 
terça-feira (10/02/09), o culto 
d o s  a d o l e s c e n t e s  s e r á  
transferido para quarta-feira 
(11/02/09) às 19:30. Não perca! 
Partilharemos momentos de 
c o m u n h ã o ,  d i v e r s ã o  e  
aprendizagem. Qualquer dúvida 
procure Lisiane ou Marcus.

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

       
         Data: 14/02/09

         Horário: Das 14 às 20hs

         Local: Auditório da ADEFAL1º
Encontro do Ministério Diaconal



Cantina Geração 
Atitude / Ativa

Não vá para casa sem antes 

provar as delícias que estão 
sendo vendidas na cantina 
promovida pelos jovens e 
adolescentes de nossa igreja.

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.

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

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

Esteti Center
Se você deseja fazer um tratamento facial ou corporal completo e de 

qualidade vá até a Esteti Center. Lá encontrarás uma infinidade de 
serviços a seu dispor e com preços abaixo do mercado. Para maiores 
informações falar com a irmã Cida ou ligar para 3034-2666 / 9371-
1700. A Esteti Center fica localizada na Rua Desembargador Barreto 
Cardoso, 171 - Gruta de Lourdes (próx. Hiper Bompreço).

Testemunho
Ter filhos que amem e sirvam a 

Deus é o desejo de todos os pais 
Cristãos e isto não era diferente para 
nós, que mesmo antes de tê-los, já 
os consagrava a Deus. Eu e 
Guilherme passamos 2 anos 
evitando filhos e pouco mais de um 
ano tentando engravidar, até que 
veio a nossa princesinha, Mariana. 
A alegria foi geral entre nós, 
familiares e amigos e a gestação 
correu bem até o 7º mês. Comecei, 
então, a apresentar um quadro de 
pré-eclâmpsia (pressão alta e 
perda protéica), e a Mariana já não 
g a n h a v a  p e s o  d e n t r o  d a  
normalidade. Sentia minha barriga 
murchar a cada dia ao invés de 
crescer. A gravidez era de risco para 
nós, mas tentava em todo o tempo 
manter a calma. Enquanto isso, o 
inimigo me trazia à mente 
pensamentos ruins e isso, eu só 
compartilhava com Deus.

Várias madrugadas, fiquei orando, 
pedindo a Deus forças. Na noite que 
precedeu o dia do parto, fui ler a 
Bíblia e Deus falou comigo no 
Salmo 6:1-10 e chorei muito 
agradecida pela resposta.
No dia 02/01/09, fui tranqüila ao 
hospital para fazer a cesariana, 
tanto que durante todo o tempo da 
cirurgia, a minha pressão não 
ultrapassou 12/8. Às 8:24h, 
Mariana nasceu (pesando 1840g e 
medindo 42cm) e sem precisar ir à 
incubadora. Quero agradecer as 
orações de todos e louvar ao autor 
das nossas vidas, DEUS, que mais 
uma vez, mostrou-nos Sua 
bondade, nos livrando da morte, 
porque como o salmista registrou: 
“...na morte não há lembrança de ti; 
no sepulcro quem te louvará?” 
Nem  com palavras  posso  
expressar a minha gratidão por 
Ti, Senhor! Tudo o que eu fizer 
para Ti não se pode comparar à Sua 
fidelidade por mim e pela minha 
casa. Por isso, toma a mim e a 
minha família, Senhor, usa-nos e 
nos ensina mais sobre Ti. Amém!

Jaqueline da Guia

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

Atenção!
Já está confirmado. Ele virá no mês 

de março para impactar vidas. 
Dias de alegria, adoração, 
comunhão e muito mais.  Como 
todos vocês já sabem, ele é o... 



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
19:00 - Voleibol

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.I Encontro do Ministério Diaconal Gênesis; 

3.Realização do 2º EJAD;

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

10/Fev : Culto de Formatura

14/Fev : 1º Encontro do Ministério Diaconal

02/Mar : Reunião pastores e presbíteros

06/Mar : Grande Vigília de Oração

08/Mar : Consagração de Santa Ceia

08/Mar : Santa Ceia do Senhor

14/Mar : Aniversário de Anieê

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

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

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

Escala semanal Ministério Diaconal

TER QUI DOM (M) DOM (N)

10/2/2009     

(CULTO DE 

FORMATURA)

12/2/09 15/2/09 15/2/09

Dirigente - ULISSES - DILSON

Água - MARIA JOSÉ - CLAUDIA

Ofertório - ELIANE ELZA BONIFACIO

Recepção-1 MÁRCIO / VAL ISAAC / KATIANE GETULIO / GELZA BRAZ / NIREIDE

Recepção-2 ULISSES / ELIANE LEO / CIDA - ADELMO / JUCI

Kids - - - ULISSES

Estacionamento - - - JORGE / ANTONIEL

Visitantes - - - JARBAS / MARCIELLI

Coordenador da Equipe: Diac.Marcelo (Contato: 99337962)

SERVIÇO

Aniversariantes da Semana
08.Fev : Reneê Rodrigues
09.Fev : José Francisco
09.Fev : Maria Quitéria da Silva
09.Fev : Sandra Regina

10.Fev : Jorge Leonardo
12.Fev : Renata Coely
13.Fev : Lúcia de Fátima


