
Quando João Batista teve o seu encontro público com Jesus, 
proclamou: “Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do 
mundo” (Jo 1:29). Esta foi a identidade primária da sua 
missão: Tirar o pecado do mundo, impedir sua ação 
destruidora no homem. Tudo o que fez e viveu foi em função 
disso. Terminou sua missão morrendo na cruz, para pagar com 
sua própria vida os débitos contraídos por toda humanidade 

Em um tempo em que as armas de guerra foram muito 
aprimoradas, a ponto de que de uma cabine de comando dos 
Estados Unidos eles explodem um veículo do outro lado do 
mundo, a pergunta é: E qual é a mais poderosa arma de guerra 
divina? De pronto a minha mente é visitada com a lembrança 
da mais poderosa arma de Deus, sem dúvida ela é o perdão. O 
inimigo gasta uma existência humana para arruinar uma vida, 
e em um segundo Deus reverte tudo com o seu perdão. Não foi 
isto que aconteceu com o ladrão da cruz?

A princípio me parece decepcionante que os amigos do 
paralítico tenham feito um esforço enorme para descê-lo até 
Jesus abrindo uma janela no teto da casa para ser curado, e 
que Jesus lhe diga apenas: “seus pecados estão perdoados”. 
Provavelmente, esperavam a cura física do homem como 
recompensa aos seus esforços, mas Jesus queria mais. O que 
Jesus quis mostrar? Que o perdão é mais urgente que a cura. 
Ninguém vai deixar de ir para o céu por ter uma enfermidade, 
porém, pecados não perdoados têm o poder de separar o 
homem de Deus. E depois, muitas enfermidades têm origem 
no pecado, então, antes de curar a enfermidade de um homem 
preso pelas correntes do pecado, ele tem que libertar o homem 
dos seus pecados. A paralisia imobilizava o corpo, o pecado 
imobiliza a alma. 

O perdão é um escândalo para os religiosos, é inesperado e 
surpreendente para o pecador e é desesperador para o inferno. 
Marcos começa seu Evangelho mostrando a divindade de 
Jesus, por meio dos seus milagres, porém eles não foram feitos 
sem que o perdão o precedesse. Logo no capítulo 2, nós 
conhecemos o milagre do paralítico deitado numa maca. 
Quatro amigos o colocaram dentro da casa onde Jesus estava 
em Cafarnaum, pelo teto, por não conseguirem entrar pela 
porta, de tanta gente que havia ali. Vendo “a fé que eles 
tinham” Jesus disse ao paralítico: “Filho, teus pecados são 
perdoados”. Os religiosos que estavam ali pensaram: “Como 
Ele pode falar desse modo! Está blasfemando. Só Deus pode 
perdoar pecados!” Jesus sabia que eles estavam pensando 
assim; então, sem se dirigir a eles, disse: “Que é mais fácil 
dizer ao paralítico – os teus pecados estão perdoados, ou 
levanta-te, pega a tua maca e anda? Ora, para que saibais que 
o Filho do Homem tem na Terra o poder de perdoar pecados – 
disse ao paralítico – eu te digo – levanta-te, pega a tua maca, e 
vai para casa. O paralítico se levantou e, diante de todos, saiu 
carregando a maca. Todos ficaram admirados e louvavam a 
Deus dizendo: “nunca vimos coisa igual” (Mc 2:1-12).

A ARMA MAIS PODEROSA DE DEUS
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Os valores são individuais e podem ser divididos no cartão de 
crédito em parcelas regressivas:

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

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.

RETIRO DA FAMÍLIA 2020

- FIM -

através dos seus pecados. “Tudo está consumado!” Jesus 
transferiu aos seus discípulos a missão de pregar o evangelho a 
toda humanidade. Havendo confissão dos pecados a Deus, 
arrependimento genuíno, o pecador é perdoado, as 
consequências dos seus pecados se tornam inócuas, conforme 
Cl 2:14: “Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas 
ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a 
tirou do meio de nós, cravando-a na cruz.” O melhor e o mais 
espetacular é que esta poderosa arma está disponível a 
qualquer um de nós. Desejando, é só utilizá-la para ter todos os 
pecados perdoados. 

CHALÉ

ALOJAMENTO

BARRACA

R$ 350,00

R$ 315,00

R$ 230,00

ACOMODAÇÃO VALOR (POR PESSOA)

JANEIRO

até 4x

FEVEREIRO

até 3x

Na primeira opção os alunos terão um fim de semana de vivência 
de evangelização no Sertão Alagoano nos dias 01,02 e 03 de 
maio. A Matrícula para vivência no Sertão é R$150. A segunda 
opção de vivência contempla atividades de evangelização na 
comunidade Cerâmica, na cidade de Maceió e o investimento é 
de R$ 50. 

A.T.O.S

O Ministério de Evangelismo e Missões traz em 2020 um 
novidade para quem quer se capacitar para cumprir o seu 
chamado: o curso básico de evangelismo - A.T.O.S - Até que 
todos ouçam a salvação. 

O curso tem dois meses de duração com aulas presenciais e a 
distância e vivência  na conclusão das aulas teóricas. As aulas 
começam no dia 6 de março e acontecerão sempre às sextas-
feiras, às 19h30, na IBGênesis. O investimento para participar 
do curso varia de acordo com a modalidade de vivência 
escolhida: Vivência sertão ou Vivência cerâmica. 

As inscrições começam no dia 19 de janeiro e podem ser feitas 
através do l ink https://doity.com.br/escola-de-
evangelismo-2020. Os pagamentos podem ser feitos sempre 
ao final dos cultos, na IBGênesis. O valor das inscrições pode ser 
parcelado no cartão de crédito ou carnê. O valor da matrícula 
cobre os custos da parte teórica e da vivência.

A grande novidade deste ano é versão kids do curso. Além do 
público adulto, as crianças também oportunidade de aprender 
mais sobre como compartilhar a fé. As aulas acontecerão no 
mesmo dia e horário das aulas dos adultos. O investimento para 
participar do ATOS Kids é de R$30 por criança, porém, pais ou 
responsáveis que estiverem matriculados no curso poderão 
inscrever seus filhos gratuitamente. As vagas também são 
limitadas.

Se você deseja compreender mais sobre esse assunto, temos 
uma novidade para você. Nos cultos Quarta com Deus, 
teremos uma série de estudos voltada para os DONS 
ESPIRITUAIS. 

Os dons espirituais são fundamentais no crescimento e 
desenvolvimento da Igreja, o Corpo de Cristo. Os dons estão a 
disposição de todos os santos. Contudo, precisamos buscá-los 
diligentemente. 

SÉRIE DE ESTUDO: DONS ESPIRITUAIS

Serão quatro quartas-feiras em que, juntos, aprenderemos 
mais do Senhor a fim de trabalharmos para o Reino. O primeiro 
estudo acontecerá dia 15/01, às 20h, na IBG. Não fique de 
fora!



19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

Quinta

Sexta

09:00 - Escola Bíblica

Terça

20:00 - Quarta com Deus

Segunda

Quarta

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

14:00 - Ensaio do Min. de Louvor

Sábado

14:00 - Ensaio dos Adolescentes

15:00 - Ensaio do Min. de Dança

15:00 - Esportes

Domingo

17:00 - Intercessão

19:30 - Futebol Masculino-Membros

20:00 - Ensaio do Coral

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

19:00 - Intercessão

19:00 - Futebol Feminino

08:00 - Consagração

14:00 - Ensaio do Min. de Teatro

Atividades Semanais

18:00 - Culto da Família

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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está em ti." 

"Agora, pois, 
SENHOR, que 

espero eu? A minha 
esperança 

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: 21041-525 JANEIRO

01 FEVEREIRO

pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Guilherme Cerqueira

Pr. Enoque Marques

Pr. Harry Tenório

Presb. Luiz Carlos

javanmedeiros@hotmail.com
82-99934.6906

Pastores e Presbíteros

Pr. Jessé Pimentel
82-99990.9030

82-99190.9880

pastorjesse@ibgenesis.com.br

82-99973.1510 
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Pr. Javan Medeiros

82-99999-8070
enoque2013@gmail.com

82-99331.7052
lulaelu@gmail.com

Presb. Bráz Ferreira
82-99675.0706/99132.7761

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

Presb. Marcelo Oliveira
82-9933.7962

marcelomom.2210@gmail.com

brazmaceio@yahoo.com.br

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

Agende gabinete: 

3342-2881 / 99627-0749

LUAL
19h, externo

ESPAÇO BUSINESS

JANEIRO

CNPJ: 04.629.869/0001-50

AUDIÇÕES FACES 2020
14h, na sala de Intercessão e Gamaliel

25
TORNEIO DE FUTSAL FEMININO
15h, na quadra e sala Gamaliel

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

13.Jan : Rebeca dos Reis

13.Jan : Juliana Tenório

14.Jan : Jéssica Mahine

16.Jan : Gabriell Oliveira

17.Jan : Cleber de Alcântara

17.Jan : Thaís Michelle

17.Jan : Livia Hewellyng

 -)

 98848-6733)

 99611-8405)

 -)

 99975-7982)

 98889-2446)

 3359-9173)
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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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