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Qual o seu papel neste mundo?
Lisiane Verçosa 

Você já parou para pensar no motivo pelo qual você foi inserido neste mundo? Qual a razão da 
sua existência? Para que você foi criado? Se você ainda não encontrou respostas a estas 
perguntas, ainda não pode desfrutar de uma vida plena.

Vamos ver alguns porquês para nossa existência. Primeiro Deus nos criou para sua glória (Is 
43.7). Cada estrutura do nosso corpo, a maneira como somos gerados, a funcionabilidade de 
cada célula, de cada substância exalta a perfeição do nosso Deus. Nossa tricotomia (corpo, 
alma e espírito) o engrandece, um ser que tem raciocínio lógico, sentimentos, e possui em si 
uma essência divina. Somos a corôa da criação, Deus nos fez de maneira diferenciada, com 
suas próprias mãos para sua glória.

Em segundo lugar Deus formou-nos para mantermos uma relação de amor com Ele. Dotou-
nos de sentimentos para que nos relacionássemos. Deu-nos raciocínio para que 
entendêssemos o significado desse relacionamento. Deus sempre desejou ter intimidade com 
o homem, não uma relação de Ser Supremo X Humilde Servos. Sempre se mostrou acessível, 
não nos tratando como um Rei tratava um súdito na era medieval. Não nos reprime, não 
roubou nosso direito de escolha, não executa-nos, nem nos obriga ou nos trata com opressão. 
Propõe um relacionamento saudável, no nível de Pai x Filho. Neste relacionamento não há 
lugar para indiferença, abandonos ou traições.  Confidencia segredos, nos socorre nas horas 
de perigo, nos direciona quando estamos perdidos, nos carrega no colo quando estamos sem 
força para caminhar. Apesar de nos amar sem limites, não nos obriga a retribuirmos seu amor, 
no entanto seja isto que exatamente espere em troca.

Mas qual é o teu papel neste mundo? Refletir sua glória, pode ser a terceira motivação. O 
mundo padece em trevas (1 Jo 5.19), e você, imagem e semelhança de Deus deve refletir 
quem Ele é, para que o mundo se volte para Sua luz. É como se fossemos espelhos para um 
mundo perdido, e neste espelho cada um pode ver refletida a luz e a glória de Deus. Ao pecar o 
homem foi destituído da sua glória (Rm 3.23), por meio de Cristo você teve seu 
relacionamento com Deus refeito, e o mundo precisa, através daquilo que você é em Deus, 
voltar-se para a glória de Deus. Você pode despertar fome de Deus nas pessoas.

Uma quarta proposta para sua existência pode ser simplesmente Ser diferente. Cada ser que 
habita neste mundo parece usar o outro como modelo. Há muita justificativa para erros 
tomando-se por base o argumento: “todo mundo faz”.  Isto é uma mentira do diabo. Sendo 
diferente você pode bradar: “todos não! Pelo menos eu não faço isto”. Então se somos 
diferentes, precisamos ser diferentes nas nossas escolhas, prioridades, namoros, amizades e 
comportamentos. Ser diferente não é ser desprivilegiado ou censurado, mas é não está sujeito 
a um modelo de vida sujo, onde é ditada a forma como você deve acabar seus dias, 
desperdiçando todo o prazer que Deus reservou pra você. Este sistema diz: beba e divirta-se, 
mas não avisa que a cirrose vai chegar; cheire, e desfrute, mas não avisa que o coração não 
suportará a overdose; faça sexo de forma irresponsável, mas não avisa que a Aids chega 
sorrateiramente roubando todas as oportunidades da vida.

Para que você foi criado? Para mostrar ao mundo que há um modelo de vida melhor, um 
modelo que só pode ser vivido na presença de Cristo, onde a alegria é plena, a liberdade é 
contagiante e os dias são seguros e melhores.
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Ministério de 
Louvor

Nos dias 01, 02 e 03 de maio, 

estaremos realizando nosso 
primeiro Encontro de Levitas. Já 
podemos contemplar a mão do 
Deus abençoando a preparação 
deste evento. Contamos com as 
orações da igreja para que tudo 
saia segunda a vontade do Senhor.

2º Encontro de Jovens e 
Adolescentes

A ansiedade já toma conta de todos que irão 

participar do 2º EJAD. Este encontro promete ser 
memorável e inesquecível. Serão três dias de 
muita adoração, comunhão e diversão. Os últimos 

preparativos já estão sendo tomados pela equipe organizadora. Se você 
ainda não confirmou sua inscrição, através do pagamento da taxa, procure 
imediatamente a organização, pois a maioria das inscrições já foram 
confirmadas e devido a isto podes ficar de fora do evento por falta de vagas.

OBS: Lembramos que sua inscrição só será confirmada após o 
pagamento da taxa de R$ 40,00.

    O tema desse grande encontro será:

Pastores e
Presbíteros

Pr. Harry Tenório
82-9444.7751 
pastorharry@

ibgenesis.com.br
  

Pr. Agripino 
Marinho

82-3352.2219
 

Pr. Guilherme 
Cerqueira

82-9973.1510 
pastorguilherme@
ibgenesis.com.br

Pr. Plínio Silva
82-9984.6579
pastorplinio@

ibgenesis.com.br

Pr. Sérgio Corrêa
82-8869.2350
pastorsergio@

ibgenesis.com.br
 

Presb. Luiz Carlos
82-9331.7052

lulaelu@gmail.com
 

Presb. Paulo 
Roberto

82-3033.2843

Nossos 
Ministérios

1.Min.Ação Social 
2.Min.Adolescentes 
3.Min.Casais 
4.Min.Coral 
5.Min.Crianças 
6.Min.Dança 
7.Min.Diáconos 
8.Min.Escola Bíblica 
9.Min.Esportes 
10.Min.Evangelismo  
11.Min.Gestão 
12.Min.Intercessão 
13.Min.Jovem 
14.Min.Louvor 
15.Min.Pastoral 
16.Min.Teatro 

.........................................................................................

......................................

Consagração de 
Santa Ceia

Venha junto com sua família 

participar da consagração de 
Santa Ceia que acontecerá no dia 
12/04/09 das 07:30 às 08:55hs 
em nossa igreja.
Vamos juntos dedicar o Domingo 
de Santa Ceia ao Senhor que é 
digno de toda honra e de toda 
glória.

Tema:
 “Orai sem cessar” - 1Ts 5:17

Dirigente:
Irmã Rosângela Botelho

Cantina Geração 
Atitude / Ativa

Venha até a cantina provar 

nossas delícias e abençoar os 
jovens e adolescentes de nossa 
igreja. Não vá para casa sem nos 
abençoar. Toda a renda será 
revertida para a realização do 
2º EJAD.
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Grande Vigília
No dia 03 de abril teremos mais uma grande vigília em nossa igreja. E 

desta vez será literalmente grande, pois 06 ministérios (Diaconal, 
Intercessão,  Geração At iva,  Geração At i tude,  Teatro e 
Evangelismo/Missões) uniram-se pra organizá-la. Você é nosso convidado 
especial para vir orar e adorar ao Senhor. Venham e tragam convidados. 
Aguardamos vocês!

Agende Gabinete 

82.3032-3019

82.9147-7635

EBD

É a Escola Bíblica 
Dominical, onde 

você aprende mais 
da palavra de Deus.

Seja qual for a sua 
idade, participe!

Domingo : 9h

 Deseja 
compartilhar um 
testemunho no 
informativo?

Escreva seu 
testemunho, 

entregue a um 
diácono ou envie 

para:

faleconosco@ 
ibgenesis.com.br

 Para 
Contribuições e 

Ofertas

Banco do Brasil

Agência: 3393-6

C/C: 26595-0

Banco Itaú

Agência: 1465-6

C/C: 21041-5

Igreja Batista 
Gênesis

 Agende uma 
Visita no seu Lar 

Você que está 
passando por 

problemas ou quer 
uma visita em seu 

lar, entre em 
contato com nossa 
sercretaria (3342-
2881)  e agende 

uma visita do Min. 
de Visitação.
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Casais

Já começamos os preparativos 

para a realização do jantar dos 
namorados 2009. Teremos muitas 
novidades neste ano. Preparem-
se e aprontem-se, pois será muito 
melhor  que os dos anos 
anteriores. 
F i q u e m  a t e n t o s ,  n o v a s  
informações virão nos próximos 
informativos. 

Culto de Jovens e 
Adolescentes

O Geração Atitude e o Geração 

Ativa estão organizando um 
grande culto de jovens e 
adolescentes. Será no dia 
04/04/09 às 19 hs em nossa 
igreja. Venham e tragam seus 
amigos para adorar ao nosso 
Deus. 
Neste mesmo culto ocorrerá a 
premiação das melhores equipes 
do 2º EJAD. Vai ser uma noite de 
muita adoração, diversão, 
comunhão e surpresas.

Aniversariantes da Semana

22.Mar : Jameson Vicente                            26.Mar : Amanda Teodora
23.Mar : Ana Pérsia                                     26.Mar : Carina Tenório
23.Mar : Joyce da Costa                               27.Mar : Maria Luz
24.Mar : Jamyne Vitória

18h às 20h - Culto de oração
20h às 22:45h - Louvor, testemunhos e agradecimentos
22:45h às 23:45 - Ministração da Palavra

Programação:

Tema: 
Quem sou eu aos olhos de Deus?



Atividades Semanais
Domingo
08:00 - Consagração
09:00 - Escola Bíblica
16:30 - Intercessão, oração, agradecimentos
17:15 - Adoração Alternativa
18:00 - Culto da Família

Terça
18:00 - Intercessão
19:00 - Culto dos Adolescentes
19:00 - Futebol Masculino

Quarta
19:00 - Voleibol

Quinta
18:30 - Intercessão, oração, agradecimentos
19:30 - Culto da Santificação

Sexta
19:00 - Futebol Feminino

Sábado
15:00 - Ensaio Ministério de Teatro
14:00 - Futebol Masculino
15:00 - Ensaio do Min. de Louvor
19:00 - Ensaio do Min. de Coral

.....................................................................

Propósitos de Jejum e Oração

1.Pastores e Líderes;

2.II ECC (Encontro de Casais com Cristo); 

3.Realização do 2º EJAD;

4.Implantação de Grupos Pequenos;

5.Ministério de Evangelismo e Missões;

6.Término da Construção;

7.Por nossos Governantes;

8.Pela paz em Israel;

9.Por nossos membros e suas famílias;

10.Projetos da Igreja para o ano de 2009.

Agenda Gênesis

27 à 29/Mar : 2º EJAD

31/Mar : Reunião de equipes ECC

03/Abr : Grande Vigília

04/Abr : Culto de Jovens e Adolescentes

06/Abr : Reunião de pastores e presbíteros

07/Abr : Reunião de equipes ECC

11/Abr : Atividade evangelística

......................................................................................................................

..................................................

Escala semanal Ministério Diaconal

QUI DOM (M) DOM (N)

26/3/09 29/3/09 29/3/09

Dirigente ELENI - PB. PAULO ROBERTO

Água VAL - JUCINAIDE

Ofertório MARCELO LUCIENE MÁRCIO

Recepção-1 ANDRÉ / ANGÉLICA - LUIZ / JESSÉ

Recepção-2 MARIA JOSÉ - MÁRCIO / VAL

Kids - - JORGE VALDO

Estacionamento - - MACÁRIO / BONIFÁCIO

Visitantes - - RAIMUNDO / AMPARO

SERVIÇO

DIAS

Coordenador da Equipe: Diac. BRÁZ (Contato: 9125-0340)

“Servindo com excelência a Noiva de Cristo”


