
I Coríntios 15:26

Definitivamente a morte não é um tema com o qual saibamos 
lidar. Isto acontece porque não fomos programados para a 
morte, fomos criados para a vida. A morte na trajetória do 
homem é uma punição pelo seu pecado. O profeta faz uso 
desta sentença, quando afirma que a alma que pecar esta 
morrerá (Ez 18:10-24). Paulo aborda intensamente o tema 
neste capítulo.

Woody Allen, um homem que alimentou o pavor da morte por 
muito tempo, um dia declarou: “Eu não tenho medo da morte, 
mas espero que quando ela chegar não me encontre mais 
aqui.” Wood expressava o seu desejo de literalmente driblar a 
morte. E é curioso como muitas pessoas viveram 
circunstâncias extremas onde sua morte era dada como certa, 
mas simplesmente sobreviveu. Eu reputo isto a existência de 
um plano divino sobre a pessoa, certamente gente assim ainda 
precisa fazer algo significativo pra Deus aqui. Não podemos 
esquecer que esta vida aqui é temporária, é uma passagem, 
mas não estamos aqui por acaso. Existe um plano, uma missão 
a ser cumprida. 

“Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte.”

É curioso, mas todo ser emocionalmente saudável deseja 
continuar vivendo. Quando alguém se entrega, resolve não 
lutar contra aquilo que o consome, pode avaliar, ele está com 
uma enfermidade emocional. No mínimo perdeu alguns 
valores que são básicos no equilíbrio da existência humana, 
tais como: alegria, motivação ou quem sabe a esperança. Sem 
esperança e motivação a estrada fica de fato muito mais difícil.

Houve um dia que até Jesus precisou enfrentar a morte (Mt 
16:21-23; 17:22-23; 20:17-19). Estava traçado na sua 
missão passar por ela, vencê-la, aniquilá-la. Era seu último e 
mais pernicioso inimigo. Por diversas vezes ele chegou a 
anunciar sua morte. Os vínculos haviam sido formados com os 
discípulos, ele não podia partir daqui simplesmente em 
silêncio, sem revelar as razões e motivações da sua morte. 
Aliás, esta é uma grande prova da sua deidade. Como ele disse 
que seria, ainda bem antes de acontecer, assim se cumpriu. Ele 
prepara direitinho o espírito dos discípulos, mas há quem como 
Pedro rejeite aquela notícia da sua morte. Chamando-o à parte 
Pedro desejou saber o que estava acontecendo com as 
emoções do mestre. Certamente deve ter pensado que estava 
passando uma crise existencial para estar falando de morte 
assim daquela maneira. O que ele não sabia é que seu 
ministério culminaria na sua morte e posterior ressurreição.

Por que Jesus morreu no lugar do pecador? Simples, havia uma 
sentença de morte lavrada contra mim por conta dos pecados 
que eu havia cometido no meu tempo de ignorância, e sabendo 
o quanto ela era difícil cumpri-la, Jesus veio cumprir esta 
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Você, que faz parte de um Grupo de Relacionamento da Igreja 
Batista Gênesis, venha celebrar conosco no nosso GA (Grande 
Ajuntamento), onde estarão reunidos os líderes e membros de 
todos os GR da IBGênesis. O encontro acontecerá no próximo 
domingo, dia 05 de maio, às 18h, no templo da nossa 
igreja. Serão momentos de comunhão, testemunhos, louvor e 
palavra. Não perca essa oportunidade de viver o amor de Deus 
manifesto através da comunhão com nossos irmãos. Para 
maiores informações, procure seu líder de GR.

GRANDE AJUNTAMENTO - GA

- FIM -

Porém, o sentido pleno da morte só veio ser conhecido quando 
ao terceiro dia um grupo de mulheres resolveram comparecer ao 
túmulo de Jesus e o encontraram vazio. Ele havia ressuscitado.  
Depois de ressuscitado Jesus apareceu muitas vezes diante dos 
seus seguidores provando que a vida física é um estágio, a 
verdadeira vida, aquela que se vive eternamente, esta já está 
garantida aos que amam e declaram que Cristo é o Senhor.  Por 
isto que Paulo desdenhava da morte, quando afirmava: (I 
Coríntios 15:55) – “Onde está, ó morte, a sua capacidade de me 
destruir? Onde está, ó inferno, a tua vitória?” Bem-humorado, 
Paulo revelava a completa falência e alcance da morte e do 
inferno sobre a vida do cristão. 

sentença em meu lugar.

O EJAD 2019 está se aproximando e você não pode ficar de fora! 
Nos dias 14,15 e 16 de setembro, acontecerá o EJAD 2019. 
Serão dias de comunhão, louvor, crescimento espiritual e 
revelação da palavra. O evento acontecerá na Chácara do 
Cigano. As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 21 de 
abril. O investimento será de R$ 180, podendo ser dividido no 
cartão de crédito em até 6x a começar em abril. Você 
adolescente, que compreende a faixa etária de 12 a 18 anos, 
não pode perder essa oportunidade. Agende-se e venha 
desfrutar desses momentos ricos da presença do Senhor.

EJAD 2019

KIDS BABY

4Mamães ou acompanhantes precisam retirar os sapatos;

Contamos com a compreensão e colaboração de todos para 
trabalharmos unidos em prol do reino.

4Idade par a acriança frequentar o Kids Baby: 1 ano até 1 ano 
e 11 meses;

Mamães, papais e responsáveis, fiquem atentos às regras do 
Kids Baby:
4Horário de funcionamento: 19h às 20h;
4Homens não podem entrar no Kids Baby;

4Somente será permitida a permanência na sala a mamãe 
que estiver amamentando ou com crianças em adaptação;

4Não é permitido às tias a ministração medicamentosa ao seu 
filho.

CONECTADOS COM DEUS

Atenção! No período de 13 a 19 de maio, acontecerá a semana 
de oração entre EBD, GRs e ministérios. Será uma semana 
separada para estarmos em consagração, orando e 
compartilhando da palavra. A cada dia, teremos um motivo de 
oração e também uma palavra elaborada pelos nossos líderes. 
No sábado (18) estaremos em jejum e consagração de meia 
noite até as 12h do domingo. O encerramento será domingo 
(19) pela manhã, das 8h às 9h, no templo. Fiquem atentos a 
mais informações sobre a semana.

"Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no 
meio de vós." Josué 3:5b 

CULTO ATIVA

Atenção adolescente! No dia 04 de maio, às 19h, teremos mais 
um Culto Ativa no templo. Será abordado o tema ULTIMATO, 
baseado em Jo 8:7-11. Não fique de fora e traga mais um 
adolescente para aprender mais de Deus. Esperamos por você!

ARRAIÁ DO PORTO

Nós, da IBG, abraçamos um projeto para a construção da 
congregação no bairro do Porto, em Santa Luzia do Norte. 
Tendo em vista o alcance desse projeto, em junho, estaremos 
realizando o Arraiá do Porto. Será um momento de comunhão 
com comidas típicas, atrações musicais e um festival de 
prêmios. A partir do dia 21 de abril, as rifas serão vendidas no 
valor de R$ 5 para o sorteio de prêmios. Toda a renda da ação 
será revertida para a construção da Igreja Batista do Porto em 
Santa Luzia.

Você já conhece o Fé Pedal? É uma ação do Ministério Esportivo 
da IBGênesis que reúne ciclistas para uma prática esportiva. 
Essa ação acontecerá mais uma vez. Será no feriado de 01 de 
maio. A concentração acontecerá na Igreja Batista no Porto de 
Santa Luzia do Norte, às 7h30. O percurso será da 
concentração até a cidade de Coqueiro Seco, totalizando uma 
distância de 30km. Teremos um café da manhã e dois pontos de 
hidratação. O investimento para participar desse momento 
será de R$ 15 individual. Participe!

FÉ PEDAL



15:00 - Esportes

14:00 - Ensaio dos Adolescentes

15:00 - Ensaio do Min. de Dança

14:00 - Ensaio do Min. de Teatro

14:00 - Ensaio do Min. de Louvor

20:00 - Fut. de campo acima de 35 anos

19:00 - Futebol Feminino

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

Sexta

20:00 - Quarta com Deus

Sábado

Terça

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

Quarta

19:00 - Intercessão

Quinta

Atividades Semanais

09:00 - Escola Bíblica

17:00 - Intercessão

Segunda

19:30 - Futebol Masculino-Membros

Domingo

18:00 - Culto da Família

08:00 - Consagração

20:00 - Ensaio do Coral

Pastores e Líderes;

Pelos membros e suas famílias; 

Pela paz em Israel;

Por nossos Governantes;

Término da Construção;

Restauração das Famílias;

Ministério de Jovens;

Grupos Relacionais;

Gestão de Ministérios;

Ministério de Comunicação.
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Marcos 10:50

"Lançando de si a 
capa, levantou-se 
de um salto e foi 
ter com Jesus." 

Meditação

Há alguma capa que 
o inimigo tem 

colocado sobre você? 
A capa do cego, e 
mendigo Bartimeu, 
era a autorização 
para que ele fosse 
tratado como tal. 

Muitas vezes temos 
capas da mentira, que 
aparentemente nem 

vemos, e isso dá 
autoridade para o 
inimigo agir em 

nossas vidas. Mas se 
à lançarmos fora e 
formos para Jesus 
numa atitude de 

abandono do erro, Ele 
é fiel e justo para nos 
perdoar, purificar e 

trocar nossas vestes. Filiada a Convenção das Igrejas Batistas Independentes
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Banco Itaú:
Agência: 1465 / C/C: 21041-504 MAIO

05 MAIO

82-99990.9030

javanmedeiros@hotmail.com

lulaelu@gmail.com

Presb. Dilson Braga

Presb. Marcelo Oliveira

pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Jessé Pimentel

Pr. Javan Medeiros

Presb. Gilvan Barbosa

82-99934.6906

Pr. Guilherme Cerqueira

82-98816.2412/99944.7125

marcelomom.2210@gmail.com

dilsondbs@gmail.com

82-99675.0706/99132.7761

pastorjesse@ibgenesis.com.br

Presb. Luiz Carlos
82-99331.7052

82-99681.8535/98851.5525

Presb. Bráz Ferreira

brazmaceio@yahoo.com.br

82-99973.1510 
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

gilvanbarbosa.al@gmail.com

82-9933.7962

Pastores e Presbíteros

Pr. Harry Tenório
82-99190.9880

Banco do Brasil:
Agência: 3393-6 / C/C: 26595-0

Agende gabinete: 

3342-2881 / 99627-0749

CULTO DE ADOLESCENTES
19h, no templo

ESPAÇO BUSINESS

MAIO

CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

Marque-nos em suas fotos e publicações usando a hashtag 
#IBGênesis

CNPJ: 04.629.869/0001-50

GRANDE AJUNTAMENTO
18h, no templo

01
PASSEIO BIKE PEDAL
externo (fora da IBG)

JBA DEDETIZAÇÃO
Dedetização, desratização, descupinização, lavagem 

de caixa d'água, desentupimento com o sistema de 

hidrojateamento e lavagem de estofados.

R. Palmeira, Parque das Árvores, 144A, Graciliano R.

Fones: (82) 3334-7262/98869-0846/99616-0813

E-mail: jba.dedetizacao@hotmail.com

LUCIELMA LIMA

ARQUITETURA & AMBIENTAÇÃO
Projetos Arquitetônicos e Reformas | Residenciais e 

Corporativos | Ambientação de Interiores.

Instagram: @lucielma_lima_arquiteta

Contato/ whatsapp: (82) 98823-7319

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
28.Abr : Marília Tenório

28.Abr : Madalena Inácio

29.Abr : Ana Maria

29.Abr : Joelma Souza

30.Abr : Ironildo Silva

02.Mai : Harry Tenório

02.Mai : Anne Karoliny

03.Mai : William David

03.Mai : Jakeline P. F.

04.Mai : Rayr Santos

04.Mai : Carlos Eduardo
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