
Acordar Cedo
Pr. Harry Tenório

(Gênesis 22.3) -  “Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou 
o seu jumento, e tomou consigo dois de seus moços e Isaque seu filho; e cortou 
lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera”.

Nós temos exemplos de que os melhores servos de Deus tanto do Antigo quanto do Novo 
Testamento eram todos madrugadores. Tinham o hábito de acordar cedo para ter 
comunhão com Deus e trabalhar depois durante todo dia. Embora não encontremos na 
Bíblia nenhuma ordem direta de Deus para levantar cedo, temos, não obstante, exemplos 
suficientes na bíblia de homens que desenvolveram uma vida cheia do Espírito apenas por 
causa deste hábito.
 

Quem deseja desenvolver intimidade com o Senhor não deve perguntar infantilmente que 
diferença fará se o horário for mais cedo ou mais tarde. Temos bastante experiência para 
convencer-nos de que levantar uma hora mais tarde prejudicará nosso devocional, e 
levantar duas horas mais tarde porá fim à nossa vida de oração. 

Muitas pessoas já me indagaram como faço para equilibrar tantos afazeres com um horário 
tão limitado. A Razão é simples, devemos acordar mais cedo do que à média das pessoas se 
quisermos deixar nossos dias mais longos.  O mundo pode não ver diferença em levantar 
duas horas mais cedo ou duas horas mais tarde; isso pode não influenciar as questões do 
mundo. Porém, deixe-me lhe dizer: “no nosso crescimento espiritual faz grande diferença”. 
Lembro que não é apenas a mente que se encontra descansada, tem a relevante questão do 
sacrifício. Você estará doando talvez a parte mais gostosa do seu sono a Deus.
 

Muitos homens de Deus foram madrugadores, e alcançaram resultados incríveis por 
desenvolver este nobre hábito. Até o Senhor Jesus levantava cedo, antes mesmo do 
amanhecer, já estava orando. O bom é que ele chamava os doze discípulos no começo do 
dia, o que denuncia que ele não disciplinou sua vida apenas com este hábito, mais 
influenciou a outros. Se não nos dedicarmos a Deus com alguma parcela de sacrifício, dando 
a ele o melhor do nosso dia, sem dúvida nos tornaremos muitíssimo pobres 
espiritualmente.

 Uma questão é relevante para quem quer ter a experiência de alongar seu dia acordando 
cedo, é ter um programa definido do dia seguinte para que as horas ganhas sejam tratadas 
com produtividade e aplicação prática. Senão você estará desenvolvendo o hábito de 
apenas alongar seus dias.  
 

Nosso propósito não é simplesmente despertar as pessoas da cama de manhã cedinho. 
Estamos buscando estimular as pessoas a desenvolverem este hábito para ganhar mais 
tempo no dia, para oferecerem a Jesus uma mente fresca, para realizarem um devocional 
no amanhecer, como fazem os pássaros, que cedo acordam para cantar seus cânticos que 
denunciam a beleza do criador. 

Veja o exemplo de Abraão, Deus havia exigido um sacrifício dele, de madrugada estava de 
pé, realizando os preparativos e partindo. Somos convidados a imitar os homens de 
sucesso, servos que se destacaram no meio das gerações por gostarem de acordar cedo 
para iniciar seu dia adorando ao Senhor.
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Ministério de Evangelismo e Missões
Orem pelos muçulmanos: No dia 22 de agosto começou o Ramadan, mês 

em que os muçulmanos tiram pra fazer jejum durante todo o dia. Eles usam 
esse tempo pra renovar a sua fé, praticam mais caridade e ficam mais com a 
família e etc. Nesse tempo, vários cristãos ao redor do mundo têm orado 
incessantemente pra que nesse tempo em que os muçulmanos se dedicam 
a "buscar a Deus", de um jeito errado, Deus, de fato, se revele a eles. E 
podem acreditar que isso é possível! Queremos te convocar a entrar nesse 
time. Ore pelo menos uma vez por dia pelos muçulmanos. Eles precisam 
conhecer o Deus verdadeiro. Orem por eles! Há testemunhos de que, 
durante esse período de jejum, muitos muçulmanos têm sonhos sobre 
Jesus e a respeito da Bíblia, gerando neles uma curiosidade que na maioria 
das vezes resulta em conversões. Para mais informações sobre o assunto, 
acesse: www.30-days.net (o site é em inglês).

O serviço na casa do Senhor
Informamos e convocamos todos os diáconos, obreiros e líderes de 

ministério para palestra com o Pr. Harry Tenório que acontecerá amanhã 
(31/08) às 19:30hs em nossa igreja. Também estão convidados todos os 
membros que queiram participar. O tema da palestra será: “O serviço na 
casa do Senhor”. Salientamos que esta palestra será de suma importância, 
pois o serviço faz parte da vida de todos os filhos de DEUS. Contamos com a 
presença de todos vocês!

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
 

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 

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

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

Grande Vigília
Mais uma grande vigília será 

realizada por nossa igreja. 
Momentos de oração, adoração, 
testemunhos e palavra. Você e sua 
família são nossos convidados 
especiais. 

Cantata de Natal
Informamos que os ensaios para 

a cantata de natal já começaram e 
que você ainda pode fazer parte 
deste grande coral que está sendo 
f o r m a d o  p a r a  l o u v a r  e  
engrandecer o nome do Senhor. 
Maiores informações com Lisiane, 
Marcus, Leonardo e Isaac.
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Ministério Diaconal
Servindo com excelência a noiva de Cristo “ ”

Data:
04/09/09

Tema:
Surpreendidos com a voz de Deus

Horário da reunião:
das 18 às 20hs (culto de oração)

das 20 às 23:45hs (vigília)

Um novo 
coração no Natal



8º Aniversário IBI Gênesis
Nos dias 12 e 13 de setembro celebraremos o nosso 8º aniversário. E 

queremos compartilhar esse momento de muita alegria com você e sua 
família. Venha participar desta grande festa em gratidão ao Senhor por 
todas as bençãos que Ele nos tem concedido. O preletor de nossa 
festividade será o pastor e cantor Emerson Pinheiro (esposo da cantora 
Fernanda Brum). Não fique de fora!

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 
secretaria (3342-
2881)  e agende 

uma visita do 
Núcleo de Visitação.

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

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

Aniversariantes da 
Semana

30.Ago: Uilsa Pinto

02.Set: Leonardo Cícero
02.Set: Pr. Plínio Silva
02.Set: Valdinéia André
03.Set: Weverton Barbosa
04.Set: Luiz Carlos Pimentel
05.Set: Iolanda Silva
05.Set: Marcos Vinícius

31.Ago: Benikeyson Paulino

Consagração de 
Santa Ceia

Lc 14:33 - "Assim, pois, qualquer 
de vós que não renuncia a tudo 
quanto tem não pode ser meu 
discípulo;"

Convidamos todos para nossa 

consagração de Santa Ceia que 
acontecerá no próximo Domingo 
(06/09) das 08 às 09hs. O tema da 
mesma será: "RENÚNCIA" e a 
Diaconisa Elza estará na direção.

Santa Ceia do 
Senhor

No próximo Domingo  às 18hs 

teremos a celebração da Santa 
Ceia do Senhor. Você está 
convidado para adorar e glorificar 

ao Senhor conosco 
neste culto tão 
importante. Não 
deixe de vir!

Ministério de 
Esportes

Visite o blog do Ministério de 

Esportes de nossa igreja e fique 
por dentro de tudo que está 
acontecendo.

www.ministerioesportivoibg.blogs
pot.com
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Aniversário Gênesis
dia 12.Set às 19:30hs

dia 13.Set às 18hs
Pr. Emerson Pinheiro

Transformando vidas através do

 ESPORTE



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 - Futebol Masculino
19:30 - Ensaio Ministério de Adolescentes

Quarta
15:00 - Tarde com o Senhor (culto)
19:00 - Voleyball

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

Sexta
19:00 - Futebol Feminino

Sábado
14:00 - Futebol Masculino
14:00 - Ensaio Ministério de Teatro
15:00 - Ensaio Ministério de Dança
15:00 - Ensaio do Min. de Louvor
18:30 - Ensaio do Min. de Coral

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

Propósitos de Jejum e Oração

1.Pastores e Líderes;

2.Por nossos membros e suas famílias; 

3.Pela paz em Israel;

4.Por nossos Governantes;

5.Término da Construção;

6.Ministério Gênesis Kids;

7.Aniversário da Igreja;

8.Implantação de Grupos Pequenos;

9.Ministério de Teatro

10.Ministério de Jovens e Adolescentes.

Agenda Gênesis

04/Set : Grande Vigília

05/Set : Casamento

06/Set : Consagração de Santa Ceia

06/Set : Santa Ceia do Senhor

12 e 13/Set : 8º Aniversário IBI Gênesis

12/Set : Atividade Evangelística

08/Out : Culto de Formatura

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

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

Escala semanal Ministério Diaconal
“Servindo com excelência a Noiva de Cristo”

QUI

SÁBADO

CASAMENTO DOM (M) DOM (N)

3/9/09 5/9/09 6/9/09 6/9/09

Dirigente ROSÂNGELA BOTELHO - - PR. HARRY

Água GETÚLIO - - VAL

Ofertório MÁRCIO - ELZA ULISSES

Recepção-1 JAMESON / IZABELLI MARCELO / IZAURA - RONALDO / ELI

Recepção-2 - - - ARLEY / MIRLANE

Kids - - - JAMESON

Estacionamento - - - ANDRÉ / ALUÍSIO

Visitantes - - - ISAAC / KATIANE

DIAS

Coordenador da Equipe: ROSÂNGELA BOTELHO (Contato: 8803-6408)

SERVIÇO


