UM MUNDO SEM MÃES
pastorharry@ibgenesis.com.br

Provérbios 31:28-29
“Os seus filhos são só elogios a ela, e o seu marido diz:
Pode haver muitas mulheres exemplares, mas você é a
melhor de todas.”
Por alguns minutos fechei os olhos e tentei recriar o mundo
sem mães. O caos se estabeleceu em minhas ideias. Já no
começo, nos momentos mais vulneráveis da vida nós
contamos com a completa proteção do útero da mãe. Um
ambiente terno, escuro, confortável, dentro da nossa mãe é o
nosso primeiro berço.
Quem iria nos ensinar a dar os primeiros passos, ou
pacientemente iria ensinar as primeiras sílabas se não
houvesse uma mãe? Agora minha filha está ensinando a sua
bebê a falar as suas primeiras palavras, é bonito de ver. E quem
vibraria com as nossas pequenas vitórias, como quando a
primeiras sílabas são pronunciadas? Se não fossem as mães,
as crianças ficariam com as fraldas encharcadas de urina ou
melada de fezes por muitas horas, causando infecções e
assaduras dolorosas em sua fina pele. E quem daria aula de
reforço quando as nossas notas não alcançam a média alta da
classe?
Sem as mães como conheceríamos os sabores dos alimentos
que são carinhosamente preparados por elas para nós? E quem
iria selecionar o cardápio dos alimentos, de forma que
comêssemos de forma saldável e balanceada por toda a nossa
primeira fase de vida? E quem provaria a temperatura dos
alimentos na sua própria pela, para que não queimássemos a
nossa linguinha?
Quem nos vestiria tão alinhados e penteados como se
fôssemos sempre a uma festa, ainda que tanta beleza seja
para sair do quarto e ir muitas vezes apenas para a sala da
nossa casa? Outro dia, impiedosamente minha esposa colocou
duas fotos da Gigi indo para o colégio com as seguintes
inscrições: “Preparada para ir para escola pelo pai, e a
preparada para ir à escola pela mãe.” Era desastrosamente
terrível a diferença. Eu até reclamei da minha esposa: “Você
não deveria ter feito isto com o Fernando, ele é um ótimo pai.
Só é pai e não mãe, e pai não tem muito jeito com estas
coisas.”
E quem é que nas horas das nossas enfermidades nos levaria
ao médico e perderia noites insones nos embalando no colo
enquanto a nossa dor passava? Me conte quem é que nos faria
dormir contando historinhas para que o nosso adormecer fosse
terno e protegido?
Sem mãe o mundo seria um caos, simplesmente não teríamos
conhecido nem o amor. Você já agradeceu a Deus pela ideia
genial que ele teve quando lhe deu sua mãe? Você já declarou a
ela o seu amor?
- FIM -

EJAD 2019

VOCÊ SABIA?

O EJAD 2019 está se aproximando e você não pode ficar de fora!
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, podendo ser dividido no
cartão de crédito. 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 na
presença do Senhor.

Você sabia que os surdos fazem parte dos
oito segmentos menos evangelizados no
Brasil? São nove milhões de pessoas e
apenas 1% dessa população é de confissão
cristã evangélica. No Brasil, este público
precisa ser alcançado! Aqui na IBGênesis, o
Culto da Família, que acontece aos
domingos, é realizado com tradução
simultânea para linguagem em libras,
objetivando atender a esse público
específico. O reino de Deus precisa ser
levado a todos os povos de todas as línguas!

ARRAIÁ DO PORTO
Nós, da IBG, abraçamos um projeto para a construção da
congregação no bairro do Porto, em Santa Luzia do Norte. Tendo
em vista o alcance desse projeto, no dia 23 de junho, pós o Culto
da Família, estaremos realizando o Arraiá do Porto. Será um
momento de comunhão com comidas típicas, atrações musicais
e um festival de prêmios. As rifas já estão disponíveis com o
presbítero Bráz, no valor de R$ 5,00 para o sorteio de prêmios.
Toda a renda da ação será revertida para a construção da Igreja
Batista do Porto em Santa Luzia.

CONECTADOS COM DEUS
Atenção! No período de 13 a 19 de maio, acontecerá a semana
de oração entre EBD, GRs e ministérios. Será uma semana
separada para estarmos em consagração, orando e
compartilhando da palavra. A cada dia, teremos um motivo de
oração e também uma palavra elaborada pelos nossos lideres.
No sábado (18) estaremos em jejum e consagração de meia
noite até as 12h do domingo. O encerramento será domingo
(19) pela manhã, das 8h às 9h, no templo. Fiquem atentos a
mais informações sobre a semana.
"Santificai-vos, porque amanhã fará o
Senhor maravilhas no meio de vós."
Josué 3:5b

CULTO DE CASAIS
Atenção, casais, nós temos uma notícia para vocês!
O Ministério Vida Melhor estará promovendo mais um Culto de
Casais, abordando o tema SEJA MAIS FELIZ. Acontecerá no dia
18 de maio, às 19h, no templo da Igreja Batista Gênesis. Como
preletores do evento, receberemos o casal Darrell e Márcia, da
TvA2. Não perca! Venha, junto com seu amor, aprender a viver
mais feliz na presença de Deus.

Fonte: Agência Soma, 2018.

A TARDE É DELAS
O Ministério Elas no Altar estará promovendo uma nova edição
do A Tarde é Delas. Será uma tarde de comunhão, louvor e
ensinamento da palavra para você, que é mulher. Acontecerá
dia 15 de junho, às 15h30, no templo da Igreja Batista Gênesis.
No momento, receberemos como convidadas a missionária
Patrícia Tenório e a cantora Sara Kass. O investimento é de R$
15,00 e os ingressos estarão disponíveis no balcão de vendas
no hall de entrada, após o culto. Venha viver uma tarde
abençoada pela presença de Deus e traga uma amiga com
você!

LIVRARIA
A livraria Maranata, localizada em frente ao Kids Baby, no hall
de entrada da Igreja Batista Gênesis, está dispondo de artigos
com valores promocionais. Com 1Kg de alimento mais R$ 3,00
você escolhe um dos itens da promoção. Com essa ação, você
estará ajudando o Ministério de Ação Social da IBG. A oferta vai
de 13/05 até 30/06 ou enquanto durar o estoque promocional.
A livraria funciona nos horários dos cultos. Para maiores
informações, procurar a irmã Iolanda.

ESPAÇO EBD
Você, que deseja aprender mais de Deus, já conhece nossa
Escola Bíblica Dominical? Nossa EBD acontece aos domingos,
às 9h da manhã. Para você, que é novo convertido ou não é
crente, temos uma sala especial: Primeiros Passos. Lá você
encontrará professores capacitados e disponíveis no ensino dos
princípios básicos da vida cristã. Temos experiências
maravilhosas de conversão e ensino de Deus. Esperamos por
você! Venha aprender mais de Deus conosco.
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Maurício Rafael
Alexandre Gomes
Valdilene Rodrigues
Gisomar do Nascimento
Bárbara Victória
Elisa Micaele
José Arnaldo
Jardel da Silva
Jarbas Lourenço
Ivy Bogledy
Hebert Araújo
Eliane da Silva
Nicolas Cavalcante
Carlene Maria

98870-4250
98847-5302
98851-7150
99953-6097
98709-8655
98868-8811
99944-1477
99975-4129
99917-7912
98896-5057
99655-1531
98709-1219
3432-2881
99842-9631

ESPAÇO BUSINESS
LUCIELMA LIMA
ARQUITETURA & AMBIENTAÇÃO
Projetos Arquitetônicos e Reformas | Residenciais e
Corporativos | Ambientação de Interiores.
Instagram: @lucielma_lima_arquiteta
Contato/ whatsapp: (82) 98823-7319

@ibgenesismaceio

/ibgenesis

/ibgenesis

@ibgenesis

Marque-nos em suas fotos e publicações usando a hashtag
#IBGênesis
Versículo da
Semana
1 Pastores e Líderes;
2 Pelos membros e suas famílias;
3 Pela paz em Israel;
4 Por nossos Governantes;
5 Término da Construção;

Meditação

6 Restauração das Famílias;
7 Ministério de Jovens;
8 Grupos Relacionais;
9 Gestão de Ministérios;
10 Ministério de Comunicação.

18

MAIO

CULTO DE CASAIS
19h, no templo

25

MAIO

CULTO DE JOVENS
19h, no templo

26
REUNIÃO MINISTERIAL
7h30, na sala Intercessão

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

MAIO

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.

informativo semanal

JBA DEDETIZAÇÃO
Dedetização, desratização, descupinização, lavagem
de caixa d'água, desentupimento com o sistema de
hidrojateamento e lavagem de estofados.
R. Palmeira, Parque das Árvores, 144A, Graciliano R.
Fones: (82) 3334-7262/98869-0846/99616-0813
E-mail: jba.dedetizacao@hotmail.com

Atividades Semanais

CONECTE-SE!

Maceió, 12 de maio de 2019 - Nº543

Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica
17:00 - Intercessão
18:00 - Culto da Família
Segunda
19:30 - Futebol Masculino-Membros
20:00 - Ensaio do Coral
Terça
19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)
Quarta
19:00 - Intercessão
20:00 - Quarta com Deus
Quinta
19:00 - Futebol Masc (Quadra da Igreja)
20:00 - Fut. de campo acima de 35 anos
Sexta
19:00 - Futebol Feminino
Sábado
14:00 - Ensaio do Min. de Teatro
14:00 - Ensaio do Min. de Louvor
14:00 - Ensaio dos Adolescentes
15:00 - Esportes
15:00 - Ensaio do Min. de Dança

Pastores e Presbíteros
Pr. Harry Tenório
82-99190.9880
pastorharry@ibgenesis.com.br

Pr. Jessé Pimentel
82-99990.9030
pastorjesse@ibgenesis.com.br

Pr. Guilherme Cerqueira
82-99973.1510
pastorguilherme@ibgenesis.com.br

Pr. Javan Medeiros
82-99934.6906
javanmedeiros@hotmail.com

Presb. Luiz Carlos
82-99331.7052
lulaelu@gmail.com

Presb. Dilson Braga
82-99681.8535/98851.5525
dilsondbs@gmail.com

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

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

Presb. Marcelo Oliveira

Agende gabinete:
3342-2881 / 99627-0749

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

82-9933.7962
marcelomom.2210@gmail.com

Um mundo sem

mães

Banco Itaú:
Agência: 1465 / C/C: 21041-5

CNPJ: 04.629.869/0001-50
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