
O profeta Jeremias declara a escolha do povo judeu como o 
povo escolhido, e da nação de Israel como a nação eleita. Se as 
estatísticas estiverem certas, mesmo contando com aqueles 
que se encontram espalhados em muitas nações do mundo, o 
povo judeu não chega a um por cento da população mundial. 
Apesar de ser um povo muito pequeno, sua contribuição para o 
sistema financeiro, a literatura, medicina, turismo, agricultura, 
ciências e a tecnologia, vão muito além do seu tamanho. Ouso 
dizer que nenhuma nação contribuiu tanto para o progresso da 
humanidade como os israelitas. O amor de Deus pelo povo 
judeu é tão grande, que ele chegou a firmar um contrato com o 
mundo em benefício deles. Nele existe uma relação poderosa 
de cláusulas protetivas aos judeus, do tipo: Gn 12:3 
“Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te 
amaldiçoarem”.  E no Salmo 122:6 existe uma muito 
interessante, onde o Senhor promete prosperidade aos que 
oram e amam Jerusalém: “Orai pela paz de Jerusalém; 
prosperarão aqueles que te amam.”

Jeremias 31:1
“Naquele tempo eu serei o Deus de todas as famílias de 

Israel, e eles serão o meu povo.”

Como acontece com os judeus, em algum momento somos 
afligidos, mas até estas aflições colaboram para que tudo vá 
bem em nossas vidas, como disse o apóstolo Paulo em sua 
carta aos Romanos 8:28: “E sabemos que todas as coisas 
contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a 
Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.”

O povo judeu sobreviveu a todas as eras. Até mesmo enquanto 
sofreu o holocausto, o crime mais infame e hediondo que a 
humanidade já pode presenciar, não estiveram instabilizados. 
Ali, de forma retarda estavam recebendo a paga do pecado que 
cometeram na crucificação de Jesus, afinal foram eles que 
escolheram Barrabás e gritaram que era para crucificar Jesus. 
No holocausto, mesmo os que fugiram para outras nações, 
prosperaram onde estavam. Dizem que uma parte significativa 
da riqueza mundial pertence aos judeus. A prosperidade e a 
grandeza de um povo tão pequeno só podem ser atribuídas aos 
mistérios de Deus. A fidelidade de Deus com eles é 
reconhecidamente um patrimônio inegociável e intransferível 
do povo judeu. O segredo deste povo está na sua eleição e na 
vocação de Israel pelo único, verdadeiro e eterno Deus, como 
ele mesmo declarou: “Com amor eterno eu te amei; por isso, 
com benignidade te atraí” (Jr 31.3). Estas promessas 
irrevogáveis de Deus com o seu povo, também alcançaram a 
igreja. Como isto aconteceu? Com a rejeição do seu povo, ao 
filho amado que ele enviou, o Senhor resolveu estender às 
promessas que eram exclusivas do seu povo, para a igreja que 
se espalhou pela terra. Hoje vivemos em segurança, mesmo 
ante as instabilidades de um mundo em desordem por conta 
disto. Afinal, foi ele mesmo que prometeu que: “As portas do 
inferno não prevalecerão contra a minha igreja.”

DOIS POVOS, UM SÓ DESTINO
pastorharry@ibgenesis.com.br

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. O investimento será de R$ 180. Fazendo sua inscrição 
este mês (julho), você poderá parcelar em até 2x no cartão. 
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

ALCATRAZ - PEÇA PRÉ EJAD

O Ministério Geração Ativa apresentará a peça teatral 
ALCATRAZ. A apresentação acontecerá no dia 24 de agosto, às 
19h, no templo da IBG. O ingresso custa R$ 5 e toda a renda 
arrecadada será revertida para o EJAD 2019. Venha prestigiar 
essa produção. Será imperdível.

SINOPSE: Os homens estavam condenados à morte, mas 
foram libertos graças um só comando do juiz.  Aquele dia ficou 
conhecido como a revolução mais pacífica da história. Milhares 
de pessoas, em todos o mundo, puderam abandonar suas celas 
e o sistema carcerário ruiu, contudo nem todos  quiseram  
abandonar as celas. Milhares de anos depois, ainda há quem 
prefira acreditar que as prisões ainda são os melhores lugares 
para se viver. Colin, o filho mais novo, e sua família pouco a 
pouco irão descobrir que não. Em breve, a verdade virá à tona 
e caberá a eles a escolha entre morte ou vida.

RETIRO DE MULHERES

Atenção mulheres! Está chegando mais uma edição do Retiro de 
Mulheres IBG, organizado pelo Ministério Elas no Altar com o 
tema "UMA COISA SÓ" baseado em Lucas 10:4. O evento 
acontecerá no Hotel Fazendo Belo Horizonte, nos dias 15 a 17 de 
novembro. Como preletora convidada, termos a Missionária 
Sizerônica. Serão dias de intensa intimidade e profunda 
adoração. O investimento é de R$280 podendo ser dividido em 
3X a partir de agosto. Para mais informações, entrar em contato 
pelo número (82) 99994-5466.

CULTO UNIÃO MASCULINA

No dia 09 de agosto, o Ministério Homens de Honra, da IBG, 
estará organizando mais um culto. Será um momento de 
comunhão, louvor e ministração da palavra através do preletor 
Pastor Murilo Lopes, da Igreja Batista El Shaddai. Não fique 
fora desse encontro. Será às 19h30, na IBG.

ELAS NO ALTAR

Precisamos conversar sobre o tema para saber nos conduzir 
diante de uma pessoa em sofrimento psíquico. Pensando nisso, 
o Mistério Elas no Altar estará promovendo a palestra JUNTOS 
EM PROL DA VIDA, com a psicóloga Márcia Arruda (CRP 
15/5059), no dia 10/08, às 15h30, na IBG (primeiro piso). 
Aguardamos você lá!

In fe l i zmente,  os  casos  de  su ic íd io  têm cresc ido 
assustadoramente em todas as esferas da sociedade. Segundo a 
OMS, 90% das pessoas que morreram por suicídio tinham 
algum tipo de doença mental, em sua maioria, depressão. 

CULTO DE SANTA CEIA

Todo segundo domingo do mês nós, da IBG, realizamos nosso 
Culto de Santa Ceia. Em agosto, será realizado no dia 11 
(domingo) às 18h. Informamos, também, que os elementos da 
ceia (pão e suco de uva) estão adequados, também, àqueles 
irmãos que apresentam alguma restrição alimentícia. O pão 
ofertado, agora, é sem glúten e lactose; o suco de uva, sem 
adição de açúcar.

De forma semelhante ao que acontece com os judeus, o crente 
em Cristo também tem um contrato com cláusulas protetivas 
estabelecidas por Deus. A primeira delas é a de João 3:16, que 
diz: “Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho 
unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas 
tenha a vida eterna.” Na segunda ele nos prometeu em 
Mateus 28:20 sua companhia constante: “Ensinando-os a 
guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu 
estou convosco todos os dias, até a consumação dos 
séculos. Amém.” Isto me traz paz profunda, segurança perene, 
porque como acontece com os judeus, Deus resolveu nos amar 
de forma especial. 

- FIM -

Você pode contribuir doando 1 kg de arroz, feijão, farinha, fubá 
ou qualquer outro alimento que não seja perecível. Traga sua 
doação e entregue nos cultos de Santa Ceia, sempre realizados 
no segundo domingo de cada mês. Sua doação será destinada a 
montagens de cestas básicas para o auxílio dos nossos irmãos 
que estão passando por algum tipo de dificuldade financeira. 
Firme esse compromisso com Deus, com seu próximo e não 
esqueça sua oferta!

OFERTA DE CEREAIS



Terça

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

14:00 - Ensaio do Min. de Teatro

08:00 - Consagração

19:30 - Futebol Masculino-Membros

Atividades Semanais

17:00 - Intercessão

20:00 - Ensaio do Coral

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

Quarta

20:00 - Quarta com Deus

Quinta

19:00 - Intercessão

Sábado

Segunda

19:00 - Futebol Feminino

Sexta

18:00 - Culto da Família

Domingo

14:00 - Ensaio do Min. de Louvor

14:00 - Ensaio dos Adolescentes

15:00 - Esportes

09:00 - Escola Bíblica

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

15:00 - Ensaio do Min. de Dança

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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informativo semanal

"Lançando de si a 
capa, levantou-se 
de um salto e foi 
ter com Jesus." 
Marcos 10:50

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: 21041-510 AGOSTO

11 AGOSTO

marcelomom.2210@gmail.com

Pr. Guilherme Cerqueira

pastorjesse@ibgenesis.com.br

82-99973.1510 
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Pr. Javan Medeiros
82-99934.6906

pastorharry@ibgenesis.com.br

javanmedeiros@hotmail.com

Presb. Luiz Carlos

82-99190.9880

82-99990.9030

Pr. Jessé Pimentel

Pr. Harry Tenório

Pastores e Presbíteros

Presb. Marcelo Oliveira

gilvanbarbosa.al@gmail.com

82-9933.7962

82-99331.7052

82-99681.8535/98851.5525

lulaelu@gmail.com

dilsondbs@gmail.com

Presb. Bráz Ferreira

Presb. Gilvan Barbosa

Presb. Dilson Braga

82-98816.2412/99944.7125

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

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

Agende gabinete: 

3342-2881 / 99627-0749

PALESTRA ELAS NO ALTAR
15h30, no templo

ESPAÇO BUSINESS

AGOSTO

CNPJ: 04.629.869/0001-50

CULTO DE CEIA
18h, no templo

09
CULTO UNIÃO MASCULINA
19h, no templo

MULTIFORROS
Instalação de forro PVC, Drywall, Divisórias e box 

de banheiro. End.: Av. Menino Marcelo 2000

Fones: (82) 3334-0601 / 3378-9482

E-mail: vendas@multiforros.com.br

Instagram: @multiforros

Site: www.multiforros.com.br

BANDA MAIS Q1
Música cristã para casamentos, festas particulares 

e igrejas. Conheça nosso trabalho!

Instagram: @bandamaisq1

E-mail: bandamaisq1@gmail.com

Fones/WhatsApp: (82) 99956-0176 / 98888-9889

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
04.Ago : Sara Yasmim

05.Ago : Samuel Rocha

05.Ago : Maria Betania

06.Ago : Mayra Bruna

06.Ago : Rose Mary

06.Ago : Maria Valderez

08.Ago : Maria Alice

10.Ago : Carla Danielle

10.Ago : Yasmim Batista

 98716-2393)

 -)

 98832-0797)

 98702-9104)

 98832-7163)

 98725-5395)

 98820-1868)

 99902-0817)

 -)
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CONECTE-SE!

@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

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

DOIS
POVOS,
UM SÓ

DESTINO
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