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*Prelúdio
instrumentos
“Tu me farás conhecer a vereda da vida; na tua presença há plenitude de
alegria; à tua mão direita há delícias perpetuamente.” Salmo 16.11
* Oração
* Hino 318 HCC- Que alegria é crer em Cristo (Stead/Kirkpatrick) congregação
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas e Pastorais
“Portanto não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força.”
Neemias 8.10b
* Comunhão e adoração
Hoje estamos, reunidos
para louvar ao Senhor
Sua glória, como um rio,
está neste lugar
Comunhão e adoração
É o que Deus reservou pra nós
Sua alegria está neste lugar
Sua paz entre nós hoje está

congregação
Todos juntos, louvemos ao Senhor
Nosso Deus Pai, o autor da criação
No Seu trono, ouvindo Ele está
Nosso louvor, nosso louvor.
Tua igreja, bem unida,
Nenhum mal poderá destruí-la
Ela é forte e poderosa
Sobre a terra prevalecerá.

* Cantarei teu amor pra sempre
congregação
Cantarei Teu amor pra sempre,
Dos montes, corre para o mar,
Cantarei Teu amor pra sempre
o teu rio de amor por mim
Cantarei Teu amor pra sempre
Eu abrirei meu coração
Cantarei Teu amor pra sempre
deixando o Teu querer entrar
Meu coração exulta,
Me alegro por ti pertencer,
de alegria eu canto.
levantarei as minhas mãos
Se o mundo conhecer a Ti,
O Teu amor me alcança
ele se encherá com a Tua alegria.
e me faz louvar-te
Cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus santos, e louvai o seu santo
nome. Porque a sua ira dura só um momento; no seu favor está a vida.
O choro pode durar uma noite; pela manhã, porém, vem o cântico de
júbilo.” Salmo 30.4,5
* Hino 353 HCC- Aos pés de Deus (Feitosa)
congregação
(entrega voluntária de dízimos e ofertas com o culto solene)
* Oração de Gratidão
* Leitura Bíblica Textual: João 16.20-24
20 Em verdade, em verdade, vos digo que vós chorareis e vos lamentareis,
mas o mundo se alegrará; vós estareis tristes, porém a vossa tristeza se
converterá em alegria.
21 A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza porque é chegada a sua
hora; mas, depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo
gozo de haver um homem nascido ao mundo.
22 Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza; mas eu vos tornarei a
ver, e alegrar-se-á o vosso coração, e a vossa alegria ninguém vo-la tirará.

23 Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade, em verdade vos digo que
tudo quanto pedirdes ao Pai, ele vo-lo concederá em meu nome.
24 Até agora nada pedistes em meu nome; pedi, e recebereis, para que o vosso
gozo seja completo.
* Mensagem
Pr Soria
“Quando a alegria permanecer para sempre”
* Hino 395 CC- Com Cristo estou contente (Maxfield/Ogden)
congregação
* Oração
* Poslúdio
instrumentos
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* Prelúdio
instrumentos
“Sede pois imitadores de Deus, como filhos amados; e andai em amor,
como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como
oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave.” Efésios 5.1,2
* Oração
* Hino 372 HCC- Quero ser como Cristo (Chisholm/Ives)
congregação
* Interlúdio
instrumentos
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
* Boas Vindas e Pastorais
* Cântico Creio em Ti (Sampson)
congregação
Um caminho melhor achei
É por ti que eu vivo
A cada dia te amarei
Só Tu que podes
A minha fé só irei firmar
me salvar, Jesus
No Deus que amo e que ouvirá
Pra Sempre, pra sempre,
Creio em Ti (3x), Filho de Deus
Pra sempre te louvarei
“Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou.”
I João 2.6
* Cântico: Igual a Jesus (Peres Cunha)
congregação
Demonstrar amor
Quero ser igual a Jesus,
como Ele mostrou
Caminhar seguro na luz.
E também pregar como Ele pregou.
Conhecer ao Pai,
Quero ser exemplo de vida
e fazer Sua vontade
Como Ele foi pra mim.
Tudo aquilo que Jesus aqui fez
Quero ser como Jesus (3x)
Também quero eu fazer.
CULTO
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* Hino 366 HCC-Em mim vem habitar (Costa/Doane)
congregação
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão

* “O caminho do justo é plano; tu, que és reto, nivelas a sua vereda. No
caminho dos teus juízos, Senhor, temos esperado por ti; no teu nome e
na tua memória está o desejo da nossa alma. Minha alma te deseja de
noite; sim, o meu espírito, dentro de mim, diligentemente te busca;
porque, quando os teus juízos estão na terra, os moradores do mundo
aprendem justiça.” Isaías 26.7-9
* Cântico: Deus cuida de mim (Kleber Lucas)
congregação
Eu preciso aprender um pouco aqui
não estou sozinho,
Eu preciso aprender um pouco ali
Eu preciso aprender mais de Deus
Porque ele é quem cuida de mim.
Se uma porta se fecha aqui
Outras portas se abrem ali
Eu preciso aprender mais de Deus
Porque ele é quem cuida de mim
Deus cuida de mim.
Deus cuida de mim
na sombra das suas asas
Deus cuida de mim, eu amo a sua casa
E não ando sozinho

Pois sei: Deus cuida de mim.
Deus cuida de mim...
Se na vida não tenho direção
e preciso tomar decisão
Eu sei que existe
alguém que me ama
Ele quer me dar a mão.
Se uma porta se fecha aqui
Outras portas se abrem ali
Eu preciso aprender mais de Deus
Porque ele é quem cuida de mim
Deus cuida de mim.

* Intercessão
* Inspiração Musical
* Leitura Bíblica Responsiva: João 18.10-12;15-17;26,27

Coro IEBAM

10 Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do
sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco.
11 Disse, pois, Jesus a Pedro: Mete a tua espada na bainha; não hei de beber o
cálice que o Pai me deu?
12 Então a escolta, e o comandante, e os guardas dos judeus prenderam a Jesus, e
o maniataram.
15 Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Este discípulo era conhecido
do sumo sacerdote, e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote,
16 enquanto Pedro ficava da parte de fora, à porta. Saiu, então, o outro discípulo
que era conhecido do sumo sacerdote, falou à porteira, e levou Pedro para dentro.
17 Então a porteira perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste
homem? Respondeu ele: Não sou.
26 Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a
orelha, disse: Não te vi eu no jardim com ele?
27 Pedro negou outra vez, e imediatamente o galo cantou.

* Mensagem
Pr Sória
“A ceia como selo de compromisso de vida e atitudes”
“Porque, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte
do Senhor, até que ele venha.” I Coríntios 11.26
* Celebração da Ceia Memoiral
* Distribuição do pão (Coro IEBAM)
* Distribuição do cálice (hino 123 CC Cordeiro Bendito)
* Hino 521 CC Cidade Santa (Adams)
* Oração/ * Poslúdio
instrumentos

Igreja Evangélica Batista no Alto da Mooca

Atividades
Motivos de Oração e Informações
MINISTÉRIO DA ORAÇÃO
Oremos por todos os ministérios
“Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus.” Isaías 40.1
ENFERMOS E OUTROS
Irmãs: Aparecida Carleto e sua filha Cleide; Dirce Mizarelo; Dirce Pomar, Josefina ,
Waldecy, Alexandrina; Geraldina, Pola Coev , Julieta (mãe do irmão Carlos Placêncio);
Tereza Marques Fleming ( mãe da irmã Márcia); Celeste e família; Élcia Neves da Silva;
Mires; Luciane (esposa Jean); Jordana (Filha dos irmãos José Roberto e Miriam);
Irmãos: Vítor (se recuperando da cirurgia); Wilson Bernardo (pai da Silmara); Archela,
Alfredo, Luiz Lisboa (tratamento de saúde); José (Pai do irmão José Roberto); , Walter
Amaral; Irmãos Elmo e Dorcília, Elpídio e Josefa; Tedeu e Talita; Josias e Aparecida
Carlos;

Familiares não crentes. Novos crentes. Desempregados.
GRÁVIDAS:

Luciana Peres; Dayse (Nora da irmã Suely Germano); Yasmim

MINISTÉRIO DE CASAIS - RETIRO DE CASAIS 25/10/2013
Em outubro estaremos nos reunindo em Águas de Lindóia no Hotel Recanto da
Cachoeira para um retiro com os casais da IEBAM.
Informações com a irmã Suely Germano.
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL
Venha participar da melhor escola do mundo, a EBD, onde a Bíblia é nosso
currículo. Todos os domingos às 9h30, crianças, juniores, adolescentes, jovens e
adultos, novos crentes, de todas as idades.
CANTINA
Nossa cantina está à sua disposição!
Desça ao salão Social após o culto da noite e tenha momentos preciosos,
aproveitando para saborear pizzas, lanches, bolo e o caldo que nossas irmãs
prepararam com carinho.
PASSEIO MINISTÉRIO DA IDADE DE OURO
No dia 21/09/13 estaremos fazendo um passeio para o Vale dos Pássaros, com o
Ministério da 3ª Idade. Inscrições com a irmã Dária.

“IEBAM - IGREJA QUE SERVE AO SENHOR COM ALEGRIA”

“Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Servi ao Senhor com alegria,
e apresentai-vos a ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus! Foi ele quem nos fez, e
somos dele; somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas suas portas com ação de
graças, e em seus átrios com louvor; dai-lhe graças e bendizei seu nome.
“Porque o Senhor é bom; a sua benignidade dura para sempre, e a sua fidelidade de

IMPORTANTES ATIVIDADES DA IEBAM

Você é muito importante para a realização de toda e qualquer atividade da igreja,
sobretudo porque você é parte integrante da mesma, sem você ela não está devidamente
representada para executar o plano do Reino de Deus, pois não está completa. Tome nota
das datas e horários e participe com alegria das atividades em 2013. Traga amigos e
conhecidos para a grande descoberta do amor de Deus para conosco. Demonstre seu amor
para com a Igreja do Senhor e para com o Senhor da Igreja.

12 (Qui) Chá da Tarde de Oração 15h00
13 (Sex) Filme na IEBAM Ministério Jovem 19h00
21 (Sáb) Passeio do Ministério da Idade de Ouro
21 (Sáb) EB.M. Escola Bíblica Mensal 15h às 17h
21 (Sáb) Encontro Jovens Casais Casados e Namorados 19h00
26 (Qui) Reunião da Idade de Ouro 15h00
28(Sáb) M.C.A em Sorocaba Atividades com as mulheres da Missão em Gerge
Oetterer
12 de Outubro Ministério de Educação Religiosa e Jovens na Missão em Gerge
Oetterer - EBF
ANIVERSARIANTES - SETEMBRO
01. Agnaldo dos Santos
01. Caroline de Sousa
02. Manoel Gomes da Silva
03. Antônia Maria Gomes
06. Sadhu Sundar S Araújo de Oliveira
06. Thamiris T. Cerqueira Machado
07. Cleize da Silva Vailatti
07. João Marcos Valverdi Magalhães
08. Julio Paskauskas
09. Olinda Palcov Mincov
09. Rosa Peck Gião
09. Leonardo Belan Rodrigues
10. Leslie Amoroso Pampalon
11. Antônio Monteiro
11. Pedro César Mendes Silva
11. Jéssica Orácio

14. Daina Medveder Koziot
14. Yasmin Cristina da Silva Santos
15. Flávio Marroco Placêncio
16. Walter Fleming Mota
16. Oswaldo Duduch Junior
18. Ângela Maria Freire Maris
18. Zilda Ferreira do Amaral
19. Guilherme R. Reis
19. André Wiliam da Silva
19. Talita Ciuccio
20. Luiz de Lisboa Lima
20. Michelle Alves dos Santos
20. Ricardo dos Santos Silva
20. Teresa Cristina Fleming Mota
27. Geraldina Barbosa Lima
30. Rosiane Farias de Oliveira

geração em geração.”
Salmo 100
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CORAÇÃO PREPARADO É CORAÇÃO CONFIANTE NO
SENHOR
“Se tu preparares o teu coração, e estenderes as mãos para Ele; se há iniqüidade na
tua mão, lança-a para longe de ti, e não deixes a perversidade habitar nas tuas
tendas; então levantarás o teu rosto sem mácula, e estarás firme, e não temerás. Pois
tu te esquecerás da tua miséria; apenas te lembrarás dela como das águas que já
passaram. E a tua vida será mais clara do que o meio-dia; a escuridão dela será como
a alva. E terás confiança, porque haverá esperança; olharás ao redor de ti e
repousarás seguro. Deitar-te-ás, e ninguém te amedrontará; muitos procurarão obter o
teu favor”. Jó 11.13-19
Nunca evitaremos que as sombras escuras venham sobre nós. As
tempestades se formam e os ventos sopram com força, podendo até nos
derrubar. Mas nunca ficaremos caídos. Assim como haverá apagões, cortes de
eletricidade e ficaremos sem a luz artificial, na noite, ou sem a natural do dia,
nunca, jamais, estaremos sem essa Luz brilhante, mais clara que o sol a pino, no
meio dia escaldante de verão sem nuvens: a Luz do Senhor Jesus.
Zofar, um dos três amigos de Jó lhe pergunta: “Poderás descobrir as
coisas profundas de Deus, ou descobrir perfeitamente o Todo-Poderoso”? Em
Cristo podemos descobrir sim a profundeza do Amor de Deus e Sua perfeição
em perdoar completamente.
Nada pode tirar nossa Esperança, ninguém conseguirá nos
amedrontar, pois nosso coração está preparado pelo Senhor da vida: Cristo. É
Ele quem nos dá a Paz de olharmos para trás e vermos que as dores, as misérias e
as lutas são águas passadas. A vitória está diante de nós. Com o coração em paz,
viveremos a bênção de sermos bênção: “ Deitar-te-ás, e ninguém te amedrontará;
muitos procurarão obter o teu favor”.
Com o coração em Paz somos bênçãos para todos ao redor.
Lembrei-me desse cântico:

Se teu coração estiver em paz

Vindo sombras escuras nos caminhos teus
oh, não te desanimes, canta um hino a Deus!
Cada nuvem escura arco-íris traz
quando em teu coração reinar perfeita paz.
Se teu coração estiver em paz,
bem feliz e alegre a vida passarás.
Se teu coração estiver em paz,
verás que um arco-íris cada nuvem traz.
Se o viver é de lutas, cheio de amargor,
mostra afeto aos aflitos, age em seu favor.
E de tudo o que sofres tu te esquecerás;
fruirás muitas bênçãos se tiveres paz.
Vem após longa noite a aurora matinal,
fica o céu mais brilhante após o temporal.
A esperança não percas, tudo vencerás;
fugirão as tristeza se tiveres paz.

Cante e viva essa experiência alegre da esperança que não se desfaz.

PASTOR PAULO ROBERTO SÓRIA

pastorsoria@iebam.org.br

