
Ninguém pode precisar o dia da volta de Jesus, isto está posto 
por Jesus. Porém, ele deixou sinais claros para onde devemos 
olhar enquanto aguardamos. O primeiro, é a promessa de que 
passarão o céu e terra mas a sua palavra não irá passar sem 
que se cumpram todas estas promessas (Mt 24:35). Isto nos 
enche de convicção de que uma hora se dará sua vinda. Disse 
também que depois que a figueira brotasse, não passaria 
daquela geração. 

Os exegetas entendem que ele estava falando da instituição da 
nação de Israel, o que se deu em 1948 em uma assembleia 
formada pela ONU e presidida por um brasileiro, gaúcho de 
Alegrete, chamado Osvaldo Aranha. Estamos, portanto, 
dentro da geração que subirá, e a qualquer momento isto se 
dará. 

Mateus 24:36

Jesus evidenciou que na geração que subirá estaríamos 
vivendo sob pressões de guerra: “E ouvireis de guerras e de 
rumores de guerras; olhai, não vos assusteis...” Mateus 24:6. 
Elas são um sinal profético da sua vinda. Esta semana os 
Estados Unidos mataram Qassem Soleimani. Certamente o 
presidente Donald Trump tomou uma das decisões mais 
difíceis do seu governo, e não o fez sem ponderar as 
consequências disto junto com o congresso e as forças 
armadas americana. Considerado um dos homens mais 
poderosos do Irã, o general morto em um ataque aéreo no 
Iraque, era major da Força Al Quds, unidade especial da 
Guarda Revolucionária. Segundo especialistas em política 
internacional, ele era apontado como “cérebro” por trás da 
estratégia militar e geopolítica iraniana. O Soleimani havia sido 
o responsabilizado pela derrubada de um avião não tripulado 
americano de mais de quinhentos milhões de dólares, e pelo 
ataque à embaixada americana no Iraque. Certamente o Irã 
irá retaliar, e cada vez que acontece um conflito deste porte 
nós devemos lembrar que o mundo está se aproximando da 
necessidade de um mediador mundial. Alguém que se levante 
como uma voz de consenso e de mediação entre os conflitos 
continentais. E quando ele se levantar, este será o anticristo, 
então toda cena já estará montada para o período da grande 
tribulação, e antes, um pouquinho antes de tudo isto 

“Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do 
céu, mas unicamente meu Pai.”

Outro aviso importante é o da semelhança entre a geração que 
será arrebatada com a de Noé. Na geração de Noé eles foram 
exaustivamente avisados do que iria acontecer, mas ninguém 
deu crédito. Este é o elo de ligação entre as duas gerações. 
Quem hoje está se preocupando e dando crédito na vinda de 
Jesus? Cada um que cuide dos seus afazeres, sem sequer 
lembrar de que a qualquer momento a igreja será chamada 
para seu encontro com Jesus. Na verdade, e que tristeza por 
isto, nem os crentes estão dando muita importância a isto.
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RETIRO DA FAMÍLIA 2020

Já estão abertas as inscrições para o Retiro da Família 2020. 
Hoje mesmo, após o culto, você e sua família já podem 
procurar os responsáveis pelas inscrições, no hall da igreja para 
se inscrever.

Data: 22 à 25 de fevereiro de 2020 (feriado de carnaval)
Local: Rancho Pé de Pinhão, em Marechal Deodoro-AL

 

ATENÇÃO!!!

Os valores são individuais e podem ser divididos no cartão de 
crédito em parcelas regressivas:

As vagas para os CHALÉS estão ESGOTADAS! Em caso de 
desistência após a realização do pagamento, será 
devolvido 50% do valor total pago.

Novidade! Durante a semana estaremos lançando enquetes 
nas redes sociais com o objetivo de melhorar ainda mais a 
programação do retiro. Contamos com você para construirmos 
juntos um retiro inesquecível! Fique atento aos próximos 
informativos e acompanhe nossas redes sociais para se manter 
atualizado.

As primeiras 50 crianças até 11 anos não pagam. Após essa 
quantidade será cobrado 50% do valor pelo tipo de 
acomodação dos pais ou responsáveis. No caso do alojamento 
e chalé as crianças dormem na cama dos pais ou responsáveis. 

- FIM -

acontecer, a igreja será chamada às bodas do cordeiro.

No mesmo texto que Jesus avalia a imprecisão da hora, nos 
adverte dizendo: “Por isso, estai vós apercebidos também; 
porque o Filho do homem há de vir à hora em que não penseis...” 
Mateus 24:44. Por tudo isto, é melhor nos prepararmos para 
subir. Você tem pensado nisto?

CHALÉ

ALOJAMENTO

BARRACA

R$ 350,00

R$ 315,00

R$ 230,00

ACOMODAÇÃO VALOR (POR PESSOA)

JANEIRO

até 4x

FEVEREIRO

até 3x

Todas as segundas-feiras, às 19h30, acontecem os ensaios do 
Coral da IBG. Liderados pelo maestro Arthur Veiga, os coralistas 
se encontram e preparam musicais apresentações e cantatas 
para louvar a Deus. Se você deseja conhecer mais sobre esse 
ministério, procure nosso irmão Arthur Veiga ou compareça a 
um ensaio.

VOCÊ SABIA?

CORAL KIDS

"Mas Jesus, chamando-os para si, disse: Deixai vir a mim os 
pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de 

Deus." Lucas 18:16

Toda quarta-feira, durante o culto Quarta com Deus, 
acontecem os ensaios do Coral Kids. Se você deseja inserir seu 
filho nestes momentos, compareça aos ensaios ou procure a tia 
Vera (98862-8592). Incentive seu filho no serviço ao Senhor. 

O Geração Atitude convida você para participar do primeiro 
Culto Jovem de 2020. O encontro acontecerá no dia 11 de 
janeiro, no templo da IBG, às 19h30. Contamos com sua 
participação! Venha e traga mais um jovem para, juntos, adorar 
ao Senhor.

CULTO JOVEM

PROGRAMAÇÃO 2020 JÁ DISPONÍVEL!

Você que gosta de ficar informado sobre a programação da 
nossa igreja, veja como é fácil! Basta acessar nosso site no 
endereço ibgenesis.com.br/agenda para ter acesso a toda a 
programação de 2020 e também acompanhar nossas redes 
sociais para se manter atualizado e não perder nenhuma 
atividade. Além disso, este informativo também te ajuda a se 
manter informado sobre nossa programação. Fique ligado e seja 
um membro ativo em 2020.

- Nome do pai e da mãe completos;

- Data de nascimento;

APRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS

Na IBG as apresentações de crianças ocorrem sempre ao 
terceiro domingo do mês. A próxima será no dia 19 de janeiro de 
2020. Se você deseja apresentar uma criança, você deve enviar 
u m  e - m a i l  a t é  o  d i a  1 5  d e s t e  m ê s  p a r a 
secretaria@ibgenesis.com.br contendo:

- Nome da criança completo;

- Uma foto digitalizada.
A apresentação só será realizada com as informações 
solicitadas.



Atividades Semanais

19:30 - Futebol Masculino-Membros

17:00 - Intercessão

19:00 - Intercessão

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

Sexta

08:00 - Consagração

18:00 - Culto da Família

Terça

14:00 - Ensaio do Min. de Louvor

14:00 - Ensaio dos Adolescentes

Segunda

Quinta

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

Quarta

15:00 - Esportes

Domingo

20:00 - Ensaio do Coral

19:00 - Futebol Feminino

09:00 - Escola Bíblica

14:00 - Ensaio do Min. de Teatro

20:00 - Quarta com Deus

Sábado

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

"Agora, pois, 
SENHOR, que 

espero eu? A minha 
esperança 

está em ti." 
Salmos 39:7

Meditação

Não há ninguém em 
quem possamos 

esperar com tanta 
certeza de ajuda, 
como no Deus do 
Céu, o Senhor da 
vida. Na verdade, 

Ele é o Único Senhor 
que não muda. 

Mudarão os céus e a 
terra, o mar e tudo 

o que nele há, mas a 
Palavra, o Verbo de 

Deus, jamais 
mudará! Permanece 

igual a Si mesmo 
para sempre, 

portanto, podemos 
confiar na Sua 
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Banco Itaú:
Agência: 1465 / C/C: 21041-512 JANEIRO

18 JANEIRO

Pr. Harry Tenório

Pr. Jessé Pimentel

pastorjesse@ibgenesis.com.br

Pr. Guilherme Cerqueira

pastorharry@ibgenesis.com.br
82-99190.9880

Pastores e Presbíteros

82-99990.9030

82-99973.1510 
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Pr. Javan Medeiros
82-99934.6906

javanmedeiros@hotmail.com

82-99999-8070
enoque2013@gmail.com

Presb. Luiz Carlos
82-99331.7052

lulaelu@gmail.com

Presb. Bráz Ferreira
82-99675.0706/99132.7761
brazmaceio@yahoo.com.br

Pr. Enoque Marques

Presb. Gilvan Barbosa
82-98816.2412/99944.7125
gilvanbarbosa.al@gmail.com

Presb. Marcelo Oliveira

marcelomom.2210@gmail.com
82-9933.7962

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

Agende gabinete: 

3342-2881 / 99627-0749

CULTO DE SANTA CEIA
18h, no templo

ESPAÇO BUSINESS

JANEIRO

CNPJ: 04.629.869/0001-50

CULTO DA UNIÃO MASCULINA
19h, no templo

11
CULTO DE JOVENS
19h, no templo

MULTIFORROS
Instalação de forro PVC , Drywall,  Divisórias e box 

de banheiro. Av. Menino Marcelo 2000, Via Expressa

Fones: 82 3334-0601 / 3378-9482

E-mail: vendas@multiforros.com.br

Instagram: @multiforros

www.multiforros.com.br

DRIELLI NASCIMENTO MAKEUP
Trabalhamos com maquiagem e penteado, para 

todos os eventos. Makeup social, noivas, 

formandas, ensaios fotográficos. 

Instagram: @driellinascimentomakeup

Contato/WhatsApp: (82) 99610-4944 

Aceitamos cartões!

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

05.Jan : Hélio Victor

06.Jan : Marlene Ferreira

07.Jan : Maria Lúcia

09.Jan : Saulo Gustavo

09.Jan : Fabiana Rocha

11.Jan : Alcélio Bezerra

 98712-3655)

 99925-5603)

 98834-8747)

 99625-4302)

 98815-3405)

 98888-9487)
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CONECTE-SE!
@ibgenesis/ibgenesis /ibgenesis@ibgenesismaceio

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