
A história mudou por causa da sua chegada. Nada depois deste 
dia seria igual. Basta olhar para as dificuldades de Simão 
Pedro. Ele teve a chance de durante os três anos de convívio 

Pedro, cheio do Espírito, levantou-se dentre todos aqueles que 
recebiam o dom do Espírito e explicou o que estava 
acontecendo ali: “Mas o que ocorre é o que foi dito por 
intermédio do profeta Joel: E acontecerá nos últimos dias, diz o 
Senhor, que derramarei o meu Espírito” (At 2.16-17). 

Poucos dias depois da páscoa, os discípulos estavam reunidos 
em um mesmo lugar (At 2:1) e era o Dia de Pentecostes. Uma 
festa realizada entre os judeus pala celebrar a colheita das 
suas plantações. De repente, um som veio do céu, um vento 
impetuoso tomou conta do lugar (At 2.2) e línguas como de 
fogo passaram por cima de cada um deles (At 2.3) e Deus 
marcou sua igreja com o selo do Espírito Santo (At 2.4). O Dia 
de Pentecostes, embora fique um tanto esquecido na liturgia 
evangélica, marcou o início de uma nova era na história da 
redenção. A chegada do Espírito Santo era a grande promessa 
que estava para ocorrer depois da morte de Jesus. Ele próprio 
justificou aos seus discípulos que precisava ir, porque a 
chegada do Espírito Santo estava relacionada a sua chegada 
de volta no céu. Ao derramar do seu Espírito, Deus estava 
transmitindo aos seus discípulos uma força e um poder que 
eles não conheciam: “Mas recebereis poder, ao descer sobre 
vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas” (At 1.8).

Os cristãos evangélicos valorizam duas grandes datas da fé 
cristã, o natal e páscoa. Estes dois momentos da história da 
redenção e libertação do homem recebem a grande atenção da 
igreja cristã. Neste período, mudamos liturgia, criamos peças, 
produzimos belíssimas cantatas com os nossos corais e 
realizamos cultos temáticos.

O Pentecostes inaugurou aquilo que a Bíblia determina como 
os “últimos dias”, isto é, a última etapa da era presente. Depois 
disto o evento final será o arrebatamento da igreja e o 
confronto final de Cristo contra todos os inimigos de Deus na 
guerra do Armagedom. A chegada do Espírito Santo, portanto, 
produziu uma capacitação sobrenatural sobre a vida do crente. 
Ele é, portanto, a prova inconteste da presença de Deus e do 
governo de Cristo na vida da Igreja (Ef  1:13-14). A habitação 
do Espírito Santo na vida do crente o habilitou para 
testemunhar e a realizar em nome de Cristo sinais e milagres 
antes inimagináveis a um cristão. É ele quem conduz a Igreja, 
guiando-a pelos caminhos planejados por Deus. Nestes 
“últimos dias”, iniciados naquele “Dia de Pentecostes”, 
estamos tendo a oportunidade de levar este poder a todo 
aquele que tem sede de Deus. Com quem você tem falado 
sobre o Espírito Santo? Por quantos você tem orado para que 
recebam o selo do Espírito Santo? Qual o seu nível de busca 
dos dons provenientes dele, para que a obra de Deus realizada 
através de você seja impactante?

O DIA QUE A HISTÓRIA MUDOU
pastorharry@ibgenesis.com.br

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

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.

RETIRO DA FAMÍLIA 2020

 

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

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

ATENÇÃO!!!

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.

com Cristo mudar de vida, mas nunca havia conseguido de 
forma plena até o dia que foi inundado pelo Espírito. A partir dali 
ele era outro, até sua sombra curava. 

- FIM -

CHALÉ

ALOJAMENTO

BARRACA

R$ 350,00

R$ 315,00

R$ 230,00

ACOMODAÇÃO VALOR (POR PESSOA)

JANEIRO

até 4x

FEVEREIRO

até 3x

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.

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. 

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. As inscrições começam no dia 19 de janeiro e podem 
ser feitas através do link 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.T.O.S

SÉRIE DE ESTUDO: DONS ESPIRITUAIS

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. 

Serão quatro quartas-feiras em que, juntos, aprenderemos 
mais do Senhor a fim de trabalharmos para o Reino. O terceiro 
estudo acontecerá dia 29/01, às 20h, na IBG. 

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. 

A palavra do Senhor diz: "IDE E ANUNCIAI"! É através da Arte 
que glorificamos o nome do Eterno Amor das nossas vidas. E 
entre um riso e outro, um bom drama, um musical, danças... 
Servimos ao Pai com aquilo que temos de melhor: a certeza do 
quanto Ele nos Ama.

Caso você queira participar da nossa Família Faces, para juntos 
crescermos em comunhão com Cristo, é necessário efetuar sua 
inscrição acessando o formulário disponível no nosso site 
ibgenesis.com.br.

Mais informações com Beca (98160-2985) ou Mathaus 
(98178-9404). Quer conhecer mais sobre o ministério? Acesse 
nosso site ou visite o perfil do Instagram @facesibg

AUDIÇÕES TEATRO FACES

As inscrições são GRATUITAS e estão abertas até o dia 14 de 
fevereiro de 2020. As audições serão realizadas na IBGênesis, 
no sábado, dia 15 de fevereiro, às 14h.



Domingo

08:00 - Consagração

09:00 - Escola Bíblica

18:00 - Culto da Família

19:30 - Futebol Masculino-Membros

Terça

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

Atividades Semanais

20:00 - Ensaio do Coral

Quarta

19:00 - Intercessão

20:00 - Quarta com Deus

Segunda

17:00 - Intercessão

Sábado

Quinta

19:00 - Futebol Feminino

14:00 - Ensaio do Min. de Teatro

15:00 - Esportes

15:00 - Ensaio do Min. de Dança

14:00 - Ensaio do Min. de Louvor

14:00 - Ensaio dos Adolescentes

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

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

Sexta

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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Salmos 39:7
está em ti." 

"Agora, pois, 
SENHOR, que 

espero eu? A minha 
esperança 

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: 21041-509 FEVEREIRO

15 FEVEREIRO

Pr. Guilherme Cerqueira

82-99190.9880
pastorharry@ibgenesis.com.br

Pastores e Presbíteros

Pr. Jessé Pimentel
82-99990.9030

Pr. Harry Tenório

pastorjesse@ibgenesis.com.br

javanmedeiros@hotmail.com

Presb. Luiz Carlos

gilvanbarbosa.al@gmail.com

Pr. Javan Medeiros

82-9933.7962

Presb. Marcelo Oliveira

enoque2013@gmail.com

lulaelu@gmail.com

Presb. Bráz Ferreira

marcelomom.2210@gmail.com

82-99999-8070

brazmaceio@yahoo.com.br

Presb. Gilvan Barbosa

82-99973.1510 
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

82-99934.6906

Pr. Enoque Marques

82-99331.7052

82-99675.0706/99132.7761

82-98816.2412/99944.7125

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

FEVEREIRO

CNPJ: 04.629.869/0001-50

CULTO DE CASAIS
19h, no templo

08
CULTO DE ADOLESCENTES
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
26.Jan : Giovana Cavalcante
26.Jan : Luana Carla
26.Jan : Ronaldy Barboza
28.Jan : Matheus David
29.Jan : Gabrielly Barros
29.Jan : Elias Gomes
29.Jan : Laís Marinellen
30.Jan : Sebastião Falcão
30.Jan : Jorge Valdo
30.Jan : Hilquias Daniel
31.Jan : Layse Twane
31.Jan : Ryan Michael
01.Fev : Rita de Cássia
01.Fev : Narah Sofia
01.Fev : Maria Aparecida
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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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