
Este diálogo aconteceu há apenas algumas horas do seu 
martírio, e sua pregação no monte se revestiu de uma 
importância singular. Em Mateus 24:3 os discípulos 
perguntaram: “Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E 
qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos?” Eles 
estavam se referindo a futura destruição do Templo, que havia 
sido profetizada por Daniel. Observe como eles misturaram a 
destruição do Templo (que aconteceria somente trinta e cinco 
anos mais tarde), o retorno de Jesus e o fim dos tempos. 
Observe principalmente como eles associaram a vinda de 
Jesus com o fim dos tempos. Esta última combinação é 
muitíssimo importante para quem quer estudar os sinais pelas 
profecias, pois Jesus nunca orientou os discípulos a não 
combinar esses dois acontecimentos. Assim, estamos certos 
em concluir que eles aconteceriam em datas muito próximas.

A maioria dos estudiosos de profecia associam Israel a figueira, 
e o que recebemos de sinal profético de Jesus acerca do 
arrebatamento da igreja tem profunda relação com a 
declaração do estado de Israel em 14 de maio de 1948 em um 
museu de Tel Aviv. A criação de Israel se baseou numa 
resolução aprovada um ano antes na Organização das Nações 
Unidas (ONU) e que previa a divisão do então território da 
Palestina em dois estados: um árabe e um judeu. O Sionismo, 
um movimento político que surgiu no final do século XIX e que 
defendia a formação de um Estado Nacional próprio para os 
judeus na Palestina, enfim havia vencido. A figueira brotou. E 
tem um fato significativo para nós aqui, o voto minerva nesta 
reunião da Onu foi dado por Oswaldo Aranha, um brasileiro.

O Sermão do Monte das Oliveiras foi pregado em resposta a 
uma pergunta especial dos discípulos: “E qual será o sinal da 
tua vinda e do fim dos tempos?” (Mt 24.3, NVI). Em Sua 
resposta Jesus narrou os acontecimentos dos tempos do fim. É 
importante observar que Ele nunca criou qualquer tipo de 
obstáculo aos discípulos quando eles perguntaram sobre o 
assunto. Pelo contrário, fazia questão de revelar os eventos do 
fim. Aqui o único problema é que eles queriam saber o dia e a 
hora, e Jesus revelou que quanto a esta data e hora é uma 
decisão exclusiva do Pai: Mt 24:36 – “Entretanto, a respeito 
daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem 
o Filho, senão exclusivamente o Pai.”

Jesus deu o sinal que nos deveria guiar acerca da sua vinda, e 
ele está em Mateus 24.32-33: “Aprendam a lição da figueira: 
quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a 
brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim 
também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele 
está próximo, às portas”. A figueira agora passa a ser o elo 
fundamental entre a promessa e a sua realização. Quando a 
figueira brotar, quando os seus frutos mostrarem seu 
crescimento, estamos chegando perto da época da colheita. 

A GERAÇÃO QUE VERÁ O CRISTO
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A partir daquele dia, judeus do mundo todo começaram a voltar 
para Israel. E há aqui um sentido mais que nacionalista, um 
sentido profético. A visita ilustre de Jesus só pode se dar com o 
visitado em casa. Judeus voltando para Israel nesta geração é 
uma composição profética do quadro que antecede o 
arrebatamento. São os frutos crescendo, um sinal de que a 
colheita está próxima. Eles necessitariam estar em Israel para 
conhecer este que será o evento mais magnífico da terra. 

Eu não sei você, mas durmo e acordo pensando no 
arrebatamento. Simplesmente a qualquer momento este 
evento acontecerá, porque a figueira já brotou há 71 anos, e 
porque Jesus afirmou de forma direta e clara: “Que não passaria 
desta geração”.

A TARDE É DELAS

O Ministério Elas no Altar estará promovendo uma nova edição 
do A Tarde é Delas. Será uma tarde de comunhão, louvor e 
ensinamento da palavra para você, que é mulher. Acontecerá dia 
15 de junho, às 15h30, no templo da IBG. No momento, 
receberemos como convidadas a missionária Patrícia Tenório e a 
cantora Sara Kass. O investimento é de R$ 15,00. Venha viver 
uma tarde abençoada pela presença de Deus!

LIVRARIA

A Livraria IBG, localizada em frente ao Kids Baby, no hall de 
entrada da igreja, está dispondo de artigos com valores 
promocionais. Com 1Kg de alimento mais R$ 3,00 você escolhe 
um dos itens da promoção. Com esta ação, você estará ajudando 
o Ministério de Ação Social da IBG. A oferta vai de 13/05 até 
30/06 ou enquanto durar o estoque promocional. A livraria 
funciona nos horários dos cultos. Para maiores informações, 
procurar a irmã Iolanda.

RETIRO ESPORTIVO

O Ministério Esportivo da IBG estará realizando nos dias 19, 20 e 
21 de julho, na Chácara do Cigano, mais uma edição do Retiro 
Esportivo com o tema ULTIMATO, inspirado em João 1.12. O 
investimento para ser um participante é de R$ 30,00. Se você 
deseja ser um voluntário, o investimento é de R$ 75,00. O prazo 
para pagamento é até o dia 10 de julho. Corra e faça sua 
inscrição porque as vagas são limitadas.

ACLAMAÇÃO DE NOVOS MEMBROS

Você sabe o que é aclamação? Aclamação é a recepção oficial de 
membros vindos de outras igrejas quando esses não apresentam 
carta de recomendação. Se este é seu caso e você deseja fazer 
parte oficialmente do rol de membros da nossa comunidade de fé, 
não perca essa oportunidade. Participe da sala de Novos 
Membros, na EBD, para acompanhar a segunda aula, que será dia 
16 de junho. A aclamação acontecerá no Culto da Família, dia 
16/06, às 18h. Para maiores informações, procurar os irmãos Luis 
e Val, responsáveis pelo Ministério de Integração da IBG.

EJAD 2019

O Ejad 2019 está se aproximando e você não pode ficar de fora!
Acontecerá nos dias 14,15 e 16 de setembro e serão dias de 
comunhão, louvor, crescimento espiritual e revelação da 
palavra. O evento acontecerá na Chácara do Cigano. O 
investimento será de R$ 180,00. 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.

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, no dia 23 de junho, pós o Culto 
da Família, estaremos realizando o Arraiá do Porto. Será um 
momento de comunhão com comidas típicas, atrações musicais e 
um festival de prêmios. As rifas já estão disponíveis com o 
presbítero Braz, no valor de R$ 5,00 para o sorteio de prêmios. 
Toda a renda da ação será revertida para a construção da Igreja 
Batista do Porto em Santa Luzia.

ARRAIÁ DO PORTO

O TRIBUNAL

O Ministério de Teatro Faces reapresentará a peça teatral O 
TRIBUNAL. A apresentação acontecerá no Culto da família, no 
dia 06 de junho, às 18h, no templo da IBG. Em virtude disso, o 
Culto de Missões está cancelado. Venha prestigiar essa 
produção. Será imperdível!

Na IBG as apresentações de crianças ocorrem sempre ao 
terceiro domingo do mês. A próxima será no dia 16 de junho de 
2019. Se você deseja apresentar uma criança, envie um e-mail 
até o dia 12 de junho para secretaria@ibgenesis.com.br 
contendo nome do pai e da mãe completos, nome da criança 
completo, data de nascimento e uma foto para confecção do 
certificado. A apresentação só será realizada com as informações 
solicitadas.

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS



19:30 - Futebol Masculino-Membros

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

Atividades Semanais

09:00 - Escola Bíblica

Segunda

14:00 - Ensaio dos Adolescentes

20:00 - Ensaio do Coral

Terça

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

Domingo

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

Sexta

17:00 - Intercessão

14:00 - Ensaio do Min. de Teatro

20:00 - Quarta com Deus

19:00 - Futebol Feminino

19:00 - Intercessão

Quinta

Sábado

08:00 - Consagração

14:00 - Ensaio do Min. de Louvor

15:00 - Esportes

15:00 - Ensaio do Min. de Dança

18:00 - Culto da Família

QuartaPastores 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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"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: 21041-522 JUNHO

22 JUNHO

Pastores e Presbíteros

Pr. Harry Tenório

pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Jessé Pimentel
82-99990.9030

pastorjesse@ibgenesis.com.br

Pr. Guilherme Cerqueira
82-99973.1510 

pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Pr. Javan Medeiros

82-99190.9880

82-99934.6906

82-9933.7962

gilvanbarbosa.al@gmail.com

82-99681.8535/98851.5525

82-99331.7052

brazmaceio@yahoo.com.br
82-99675.0706/99132.7761

Presb. Gilvan Barbosa

javanmedeiros@hotmail.com

Presb. Luiz Carlos

lulaelu@gmail.com

Presb. Dilson Braga

dilsondbs@gmail.com

Presb. Bráz Ferreira

82-98816.2412/99944.7125

Presb. Marcelo Oliveira

marcelomom.2210@gmail.com

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

Agende gabinete: 

3342-2881 / 99627-0749

REUNIÃO E TREINAMENTO
14h, na sala em frente à sonoplastia

ESPAÇO BUSINESS

JUNHO

CNPJ: 04.629.869/0001-50

CULTO DE JOVENS
19h30, no templo

14
ATIVA XP
19h30, na sala do Mega Culto

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
09.Jun : Ellian Figueira

09.Jun : Mariana Moreira

09.Jun : Paulo José

10.Jun : Jessica Puça

10.Jun : Janaina Ferreira

10.Jun : Ednaldo dos Santos

11.Jun : Janielson Tavares

11.Jun : Hélio Luiz

12.Jun : Monalisa Pereira

12.Jun : Oséas dos Santos

12.Jun : Eleni Medeiros

12.Jun : Othon Brian

12.Jun : Mikal Ivo

13.Jun : Eduardo Antônio

14.Jun : Vânia Emídio

14.Jun : Iris Ranyelly

15.Jun : Albany Ruth

15.Jun : Rosângela da Silva

15.Jun : Marcos André
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