
Matheus irá terminar a narrativa do seu evangelho da forma 
mais terna e tranquilizadora possível. Os discípulos estão 
literalmente paralisados emocionalmente com a possibilidade 
de perderem a companhia de Jesus. Para eles que mudaram 
suas vidas em função do exercício ministerial de Jesus, é de 
não saber o que falar em casa. O que suas mulheres diriam? 
Elas sabiam que eles interromperam seus trabalhos, largaram 
seus empregos para seguir ao Mestre, e agora sem o mestre do 
que viveriam? Voltariam aos seus antigos postos? E se eles já 
houvessem sido ocupados, o que era muito provável?

“Eu sempre estarei com vocês, 

Foi uma mistura de obediência e curiosidade para ver o que 
viria a acontecer, que levaram os discípulos a estar naquele 
monte. Quando Jesus apareceu naquela reunião de oração, o 
grupo ficou dividido em dois: Mt 28:17 – “Enquanto uns 
adoraram, outros duvidaram.” Não há novidade alguma 
aqui, a humanidade sempre esteve dividida entre os que 
creem e os que não creem. E o curioso é que nem por isto Jesus 
desprezou os que não creram. Aliás, Jesus parecia ter mais 
paciência com religiosos imperfeitos do que com crentes 
metidos a santarrões, a quem precisamente apelidou de 
sepulcros caiados. 

até a consumação dos séculos”.

Mateus 28:20 

Antes de pronunciar sua primeira palavra, Ele se aproxima 
dos discípulos. Quer estar junto com os seus (Mt 28:18), 
entende o quanto aquelas primeiras horas depois do seu 
martírio foram difíceis para eles. É fato, mas que privilegiados 
e protegidos de Deus, o que precisamos é que constantemente 
ele sempre esteja por perto. Isto é sinônimo de socorro bem 
presente na hora da angústia (Salmo 46:1). Não quer dizer que 
nos livraremos dos problemas, mas que teremos sua ajuda e 
companhia na travessia deles.

Quando ele fala, sua primeira frase é um comunicado 
oficial acerca do seu estado: “É me dada toda 
autoridade, no céu e na terra” Mt 28:18. No que 
isto implica? Implica que tudo continua e sempre 
permanecerá em suas mãos, o controle total de tudo 
é dele.

Depois de passar o cajado do evangelismo mundial para as 
mãos dos discípulos, ele promete estar junto dos seus 

As primeiras horas depois da morte de Jesus foram realmente 
muito difíceis, todos eles estavam cheios de desconfiança nas 
promessas de Deus. Por isto eles tinham dificuldade em 
esperar o milagre da ressurreição, tão fartamente predito por 
Deus (Êx 3:18; Mt 12:39; Lc 9:22-25), embora ainda que 
houvesse sido afirmado de forma alegórica. 

SOZINHOS NUNCA MAIS
pastorharry@ibgenesis.com.br

discípulos por todo tempo e para sempre. Sozinhos, ele 
garantiu, nunca mais. As primeiras horas foram destruidoras do 
equilíbrio emocional e da confiança nas promessas de Deus. Por 
isto eles tinham dificuldade em esperar o milagre da 
ressurreição, tão fartamente predito por Deus (Êx 3:18; Mt 
12:39; Lc 9:22-25), embora ainda que de forma alegórica. 

- FIM -

VOCÊ SABIA?

Todos os domingos, às 9h da manhã, acontece a nossa Escola 
Bíblica Dominical. Para você, que é novo convertido ou não é 
crente, temos uma sala especial: Primeiros Passos. Lá você 
encontrará professores capacitados e disponíveis no ensino dos 
princípios básicos da vida cristã. Temos experiências 
maravilhosas de conversão e ensino de Deus. Esperamos por 
você! Venha aprender mais de Deus conosco.

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.

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.

RETIRO ESPORTIVO

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.

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, 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.

ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS

O Ministério de Ação Social está formando mais uma turma de 
Alfabetização de Jovens e Adultos. A matrícula deve ser feita 
online pelo site www.ibgenesis.com.br no período de hoje 
(16) até 30 de junho. O início das aulas está previsto para 
09/07/2019 e serão realizadas aqui mesmo, na IBG. Estão 
sendo disponibilizadas apenas 15 vagas para a formação da 
turma e a idade mínima para ser um aluno é de 16 anos. Para 
mais informações procure a irmã Sheila (99600-4439).

ELAS ORANDO

Você, mulher, está convidada para participar de um momento 
de oração, intercessão e ministração, promovido pelo 
Ministério Elas no Altar. No dia 18 de junho, na sala Dorcas, às 
19h30, teremos esse momento especial. Será uma noite de 
intensa busca pela presença e pelo conhecimento de Deus.  
Não deixe de comparecer!

Atenção diáconos e obreiros! No dia 22 de junho, acontecerá 
uma capacitação para todo o corpo de obreiros e diaconal da 
nossa igreja. Será na sala em frente à sonoplastia, das 14h às 
17h. Você, que faz parte desse ministério, sua presença é 
indispensável. Compareça!

CAPACITAÇÃO DE DIÁCONOS E OBREIROS

Você, que é jovem de corpo e de mente, está convidado a 
participar de mais um encontro organizado pelo Geração 
Atitude: será o Culto Jovem, que acontecerá dia 22 de junho, 
às 19h30, na sala do Mega Culto. Nessa noite, será 
apresentada a temática do semestre: PARA MAIORES DE 18 
ANOS. Quer saber mais? Então não fique de fora! Venha, junto 
a outros jovens, aprender mais do Senhor.

CULTO JOVEM



Terça

Quarta

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

14:00 - Ensaio do Min. de Louvor

15:00 - Ensaio do Min. de Dança

14:00 - Ensaio do Min. de Teatro

Quinta

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

19:00 - Intercessão

Sexta

14:00 - Ensaio dos Adolescentes

20:00 - Quarta com Deus

Sábado

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

15:00 - Esportes

19:00 - Futebol Feminino

Segunda

Atividades Semanais

09:00 - Escola Bíblica

17:00 - Intercessão

Domingo

19:30 - Futebol Masculino-Membros

20:00 - Ensaio do Coral

18:00 - Culto da Família

08:00 - Consagração

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: 21041-522 JUNHO

06 JULHO

Presb. Marcelo Oliveira

dilsondbs@gmail.com

Presb. Bráz Ferreira

brazmaceio@yahoo.com.br

Presb. Gilvan Barbosa

82-99675.0706/99132.7761

Presb. Luiz Carlos
82-99331.7052

lulaelu@gmail.com

Presb. Dilson Braga
82-99681.8535/98851.5525

gilvanbarbosa.al@gmail.com
82-98816.2412/99944.7125

Pr. Harry Tenório

Pastores e Presbíteros

pastorharry@ibgenesis.com.br

82-99990.9030

Pr. Guilherme Cerqueira

82-99190.9880

pastorjesse@ibgenesis.com.br

82-99973.1510 
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Pr. Javan Medeiros

Pr. Jessé Pimentel

82-99934.6906
javanmedeiros@hotmail.com

marcelomom.2210@gmail.com
82-9933.7962

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

TREINAMENTO GÊNESIS KIDS
14h, na sala em frente à sonoplastia

22
CULTO DE JOVENS
19h30, no templo

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

16.Jun : Paulo Sergio

16.Jun : Alessandra Roberta

17.Jun : Tércio Pereira

18.Jun : Andrea Ediangela

18.Jun : Beatriz Maria

20.Jun : Marcos Anderson

21.Jun : Patrícia Fernandes

22.Jun : Rosa Cristina

 98823-8354)

 98843-6652)

 99317-9769)

 99621-7070)

 98832-6543)

 98866-1402)

 99124-8192)

 98888-7225)
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CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

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

Sozinhos
nunca mais
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