
Abro mão
Pr. Harry Tenório

(I Corintios 4.11) – “Até esta presente hora sofremos fome, e sede, e estamos nus, e 
recebemos bofetadas, e não temos pousada certa...”.

Líder proeminente, Saulo de Tarso era figura projetada no judaísmo. A ele foi conferida 
cartas com poderes para se encontrasse membros daquela suposta seita, quer homens 
ou mulheres, levar presos para Jerusalém (At 9.2). Ele consentiu e estava presente no 
apedrejamento de Estevão. Deve ter saído daquela experiência impactado com a reação 
do apedrejado. Seu semblante era de paz, o seu tom de voz era calmo, esboçava um 
sentimento de privilégio ao ser perseguido e sofrer sentença semelhante à de Jesus.

Algumas horas depois daquela experiência com Estevão, ele teve um encontro 
sobrenatural com Jesus, agora ressuscitado, que perguntava a razão de está sendo 
perseguido por ele. Saulo havia descoberto que ao perseguir um cristão, estava 
perseguindo na realidade o próprio Cristo. As duas experiências produziram uma 
mudança radical em Saulo, que teve nome, coração, confissão de fé e vida 
completamente transformadas.

O perseguidor daquele movimento, agora se tornara um membro dele. Os líderes da 
sinagoga estavam atônitos, não foram capazes de entender a razão de uma mudança 
tão radical na vida Saulo, que agora feito cristão era chamado de Paulo. Esta experiência 
não pode ser compreendida por quem não passou por ela, e é sem dúvida uma das 
experiências mais gostosas da vida. Quem não compreende isto, diz: “Como pode? 
Era um ébrio, um ladrão, adúltero e agora diz que foi transformado por Cristo e 
está indo em uma igreja de crente?” Não, não tente entender meu amigo, só sabe 
como é isto quem passou por uma experiência de um encontro com Cristo.

Agora Paulo passava a entender a mecânica do cristianismo, que é a renúncia. Ao 
abraçar a missão recebida do seu Pai e vir a terra para libertar a humanidade do pecado, 
Jesus estava abrindo mão de muitas coisas. Paulo agora tinha experiências de passar 
fome, sede, ter a roupa apenas que estava vestido, de não ter lugar para pousar, ser 
esbofeteado e ainda assim está cheio de gozo por está sofrendo por amor a Cristo e pela 
expansão do evangelho e a instalação do reino de Deus em por toda terra. 

Se pudesse definir em uma só frase o que é abraçar a fé cristã, poderia definir assim: “É 
abrir mão dos meus sonhos, dos meus planos e da minha vida por amor a Jesus”. 
Diferente não? Hoje o cristianismo recebeu uma nova roupagem, alguns usam a 
mecânica inversa para arrebanhar incautos para dentro dos seus templos. Por isto 
estamos assistindo a um cristianismo sem vida, sem milagres, sem autoridade e que 
não causa impactos. Aos poucos o cristianismo está se transformando em uma 
mudança de igreja, de profissão de fé, de mudança da missa para culto, e não 
como era o desejo do seu fundador, “um agente transformador de vidas”. A 
mística e a força do cristianismo é bem outra, e ela é: “o sacrifício agora sou 
eu!” Por isto abro também mão dos meus sonhos, dos meus planos e da minha vida por 
amor a Jesus.
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O culto doméstico
Um dos mais conhecidos pregadores da Inglaterra foi o Rev. Richard 

Baxter. Quando jovem, foi pastorear uma grande igreja, de membros ricos e 
instruídos, porém frios e carnais. Ficou desanimado com o que havia 
encontrado. Experimentou vários meios para despertar a igreja. O jovem 
pregador dizia: "O único meio de levantar a igreja é estabelecer o Culto 
Doméstico! Levantar o altar familiar nos lares!". Durante três anos 
consecutivos, visitava os lares no intuito de estabelecer o Culto Doméstico. 
Após muito trabalho, finalmente conseguiu. O ambiente de adoração e 
comunhão nos lares, foi a base do movimento que encheu sua igreja não só 
numericamente, mas também com muito poder e, provocou o surgimento 
de um glorioso ministério. Richard Baxter provou que para a igreja, o altar 
familiar nos lares dos membros, é indispensável.

Culto de Missões
“Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns.” 
(1 Co 9.22b).

Convidamos todos para participarem do grande culto de missões que a 

Igreja Batista Gênesis realizará no próximo Domingo (16/08/09). Não deixe 
de vir adorar e glorificar ao Senhor. O culto será temático e contará com a 
participação dos Ministérios de Dança e Teatro. Também teremos a 
presença do Pr. Johnson, que será o preletor. Convide seus familiares e 
amigos, pois, será uma noite inesquecível!

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 

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

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

Culto de Jovens e 
Adolescentes

No dia 22/08/09 (Sábado), às 

19:30hs, teremos mais um culto 
de jovens e adolescentes. Pedimos 
que os pais tragam seus filhos 
para desfrutar de momentos de 
muita adoração, alegria e 
comunhão. E que os jovens 
convidem seus amigos para 
participar. Maiores informações 
falar com Leonardo, Juliana, 
Lisiane ou Marcus.

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.
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Culto de Cura e Libertação

todas as quartas-feiras

das 15 às 17hs na Gênesis



Ministério de Ação Social
Nosso foco é socorrer pessoas carentes, prioritariamente os membros da 

Igreja Batista Gênesis, ajudando-as a ter condições de vida digna, através 
do suprimento de necessidades básicas, de capacitação e uso eficaz dos 
recursos providos por Deus. Se você pode e quer ajudar o Ministério de Ação 
Social a desenvolver suas atividades procure a Irmã Rosária (Líder do 
Ministério) para ter maiores informações de como podereis contribuir.

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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Aniversariantes da 
Semana

10.Ago: Carlos Roberto
12.Ago: Edmilson Santos
12.Ago: Flávia Roberta
13.Ago: Dimitris Alves
13.Ago: Sandervan Fernandes

8º Aniversário IBI 
Gênesis

Contamos com a presença de 

todos na celebração de nosso 8º 
aniversário. Será nos dias 12 e 13 
de setembro em nossa igreja. 
Tendo como preletor o Pr. 
Emerson Pinheiro (esposo da 
cantora Fernanda Brum) e 
participação musical de Mário 
Brother.

Escola Bíblica 
Infantil

um dos principais objetivos do 

Gênesis Kids é apoiar as famílias 
através do ensino bíblico, 
executando atividades específicas 
para as crianças de 2 a 12 anos, 
f o r m a n d o  v e r d a d e i r o s  
adoradores, cidadãos e amigos, no 
convívio da igreja. Tragam suas 
crianças para a Escola Bíblica 
Dominical que ocorre todos os 
domingos às 09hs em nossa 
igreja. 

Futebol Masculino
Todas às terças (19hs) e sábados 

(15hs) na quadra de esportes de 
nossa igreja. Participe e prestigie 
essa poderosa ferramenta 
evangelística. Interessados em 
colaborar com o ministério falar 
com Eduardo.

Ministério de Teatro
Venha adorar a Deus e nos ajudar 

a transformar vidas através da 
arte. Nosso ministério está de 
portas abertas esperando por 
você. Ensaios todos os sábados às 
14hs. Maiores informações com 
Isaac e/ou Katiane. 
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“Mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão.”

(Zacarias 7:9)



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
19:00 - 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.Ministério Gênesis Kids;

7.Aniversário da Igreja;

8.Implantação de Grupos Pequenos;

9.Ministério de Teatro

10.Ministério de Jovens e Adolescentes.

Agenda Gênesis

16/Ago : Culto de Missões

22/Ago : Culto de Jovens e Adolescente

22/Ago : Atividade Evangelística

04/Set : Grande Vigília

05/Set : Casamento

12 e 13/Set : 8º Aniversário IBI Gênesis

08/Out : Culto de Formatura

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

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

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

QUI DOM (M) DOM (N)

13/8/09 16/8/09 16/8/09

Dirigente ULISSES - PR. GUILHERME

Água LUCIENE - ELENI

Ofertório ROSÂNGELA JORGE ULISSES

Recepção-1 MARCELO / IZAURA - JARBAS / MARCIELLE

Recepção-2 - - ANDRÉ / ANGÉLICA

Kids - - DÍLSON

Estacionamento - - BRÁZ / MÁRCIO

Visitantes - - OSMARI / GELZA

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Equipe: Diac. ULISSES (Contato: 9960-7214)


