
Com todo este investimento na sua formação, não demorou 
para assumir uma posição de destaque no farisaísmo, e no 
tocante a sua posição, se tornou um ferrenho combatente de 
um movimento religioso que estava surpreendente fazendo os 
fariseus perderem parte significativa dos seus membros. 
Agora supostamente enfraquecido pela morte de Cristo seu 
líder, Paulo resolve combater com intensidade aquele 
movimento, na tentativa de fazê-lo minguar. Estava obstinado, 
pensando: Sem Cristo, e sofrendo um pouco de pressão, logo 
eu aniquilo o cristianismo. Não conhecia a promessa de Cristo, 
que dizia que: “As portas do inferno não prevalecerão contra a 
minha igreja.”

Não demorou e veio reforço para impedir a evolução de Paulo 
naquela perseguição. O que se esperava era que Deus agisse, e 
agiu tirando a visão de Paulo, para que sem visão ele não 
representasse mais ameaça alguma ao cristianismo. Porém, 
Jesus ousou mais, ousou converter Paulo e para isto mandou o 
reforço da terra e do céu. 

Aquele encontro foi muito especial, pois também pelo dom da 
revelação Ananias já vai dizendo a Paulo que sabia de tudo o 
que havia acontecido no caminho, na hora em que Jesus o 
encontrou. Naquele mesmo dia, além de ficar curado da visão, 
outro dom que alcançou a Paulo, ele ainda foi batizado no 
Espírito Santo: “E Ananias foi, e entrou na casa e, impondo-lhe 
as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu 
no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver 
e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos 

Depois do encontro que teve com Cristo, passou três dias sem 
ver, beber e nem comer (At 9:9), tamanho o impacto sofrido. O 
reforço da terra veio através de Ananias, um homem de Deus 
que morava em Damasco. Paulo havia se hospedado na casa 
de Judas, e foi para lá que o Senhor o dirigiu a ir. Agora vejam 
que mistério, simultaneamente enquanto o Espírito Santo 
comissionava Ananias a ir em busca de Paulo, também 
revelava a Paulo a visita que ele iria receber de um homem que 
impunha mãos sobre sua cabeça e ele voltava a ver (At 9:12). 
Não é lindo ver Paulo depois de tudo que havia feito contra o 
Senhor, agora recém convertido já está recebendo o dom da 
revelação?

A vida de Paulo seguia o seu curso normal sem nenhuma 
possibilidade aparente de alteração. Filho de pais fariseus, 
educado por um dos melhores e mais disputados mentores do 
farisaísmo, o que indica que seus pais tinham uma boa 
condição financeira, Paulo se tornou aquilo que estava 
programado para ser: Um bom fariseu. Ele próprio fornece 
informações que nos levam a concluir isto: “Quanto a mim 
(Paulo), sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade 
criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei 
de nossos pais, são fariseus, zeloso de Deus, como todos vós 
hoje sois” - Atos 22,3. 

COMO POSSO MUDAR DE VIDA?
pastorharry@ibgenesis.com.br

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

Os valores são individuais e podem ser divididos no cartão de 
crédito em ATÉ 3X neste mês de FEVEREIRO.

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.

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

como que umas escamas, e recuperou a vista; e, levantando-se, 
foi batizado - Atos 9:17-18.

Avivado pelo encontro com Cristo, alcançado pelos dons de 
revelação, da cura e batizado no Espírito Santo, dias depois de 
tudo isto o perseguidor do Cristianismo já estava pregando nas 
sinagogas e fazendo defesa de Cristo. Certo é que para mudar de 
vida, o caminho seguro é ter um encontro com Cristo e ser 
alcançado pelo Espírito Santo com seus dons.

- FIM -

CHALÉ

ALOJAMENTO

BARRACA

R$ 350,00

R$ 315,00

R$ 230,00

ACOMODAÇÃO VALOR (POR PESSOA)

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.

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.

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. 

A.T.O.S

NOITE GASTRONÔMICA

No próximo dia 16 de fevereiro, logo após o Culto da Família, 
teremos mais uma noite especial, a Noite Gastronômica. Com 
apenas R$ 5 você participa do evento e contribui para a 
realização do Retiro da Família. Durante o evento haverá 
também o sorteio das rifas. Mais informações com Patrícia 
(98818-2082).

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. 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. Mais informações com 
Beca (98160-2985) ou Mathaus (98178-9404).

AUDIÇÕES TEATRO FACES

No dia 8 de fevereiro (próximo sábado), às 19h, teremos mais 
um culto de adolescentes. Pedimos que os pais tragam seus 
filhos para desfrutar de momentos de muita adoração, alegria e 
comunhão. Venha e convide seus amigos para participar.

CULTO GERAÇÃO ATIVA



17:00 - Intercessão

20:00 - Quarta com Deus

20:00 - Ensaio do Coral

Terça

Quarta

08:00 - Consagração

09:00 - Escola Bíblica

Segunda

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

Atividades Semanais

Domingo

19:00 - Intercessão

19:30 - Futebol Masculino-Membros

18:00 - Culto da Família

15:00 - Esportes

Quinta

15:00 - Ensaio do Min. de Dança

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

Sexta

14:00 - Ensaio do Min. de Louvor

19:00 - Futebol Feminino

19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)

14:00 - Ensaio do Min. de Teatro

14:00 - Ensaio dos Adolescentes

Sábado

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.

Maceió, 02 de fevereiro de 2020 - Nº578

informativo semanal

Salmos 39:7

"Agora, pois, 
SENHOR, que 

espero eu? A minha 
esperança 

está em ti." 

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

Pastores e Presbíteros

Pr. Harry Tenório
82-99190.9880

pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Javan Medeiros

82-99999-8070
enoque2013@gmail.com

82-99990.9030

82-99973.1510 
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

82-99934.6906

pastorjesse@ibgenesis.com.br

javanmedeiros@hotmail.com

Pr. Enoque Marques

Presb. Luiz Carlos

Pr. Jessé Pimentel

Pr. Guilherme Cerqueira

82-99331.7052
lulaelu@gmail.com

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

Presb. Gilvan Barbosa
82-98816.2412/99944.7125

Presb. Marcelo Oliveira

marcelomom.2210@gmail.com

Presb. Bráz Ferreira

gilvanbarbosa.al@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

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

02.Fev : Eudes Mayk

04.Fev : Aline Chaves

05.Fev : Rosiane de Oliveira

05.Fev : Geane M. de Brito

06.Fev : Beatriz Verçosa

06.Fev : Ivone Vieira

07.Fev : Joyciane da Silva

08.Fev : Matheus Pereira

 98133-8433)

 98812-2990)

 99104-6273)

 98816-2725)

 99968-0355)

 3324-2671)

 99931-1517)

 98733-4728)
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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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