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* Prelúdio
instrumentos
PELO SANGUE DE CRISTO TEMOS ACESSO À AO PAI
“Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo
chegastes perto.” Efésios 2:13
* Oração
congregação
* Hino 85 CC-Cantai Louvores (Wright)
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas e Pastorais
* Jesus em tua presença
congregação
O véu que separava
Jesus em tua presença
já não separa mais
reunimo-nos aqui
A luz que outrora apagada
Contemplamos tua face
agora brilha e cada dia brilha mais
e rendemo-nos a ti
Só pra te adorar
Pois um dia a tua morte
e fazer teu nome grande
trouxe vida a todos nós
E te dar o louvor que é devido
E nos deu completo acesso
ao coração do Pai
* É tua graça (Manhães/Barbosa)
É tua graça que liberta,
é tua graça que me cura
É tua graça que sustenta
a minha vida.
Por teu sangue tenho acesso
à tua graça preciosa,

congregação
Te louvo, te amo, Jesus.
Tua graça é melhor que a vida,
Tua graça é o que me basta.
Favor imerecido
do céu, do céu, pra mim.
É tua graça...

PELO SANGUE DE CRISTO FOMOS RESGATADOS
“sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes
resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais,
mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue
de Cristo,” 1 Pedro 1:18-19
* Hino 89 CC - O poder do sangue (Jones, Ginsburg)
congregação
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Leitura Bíblica Textual: Hebreus 10.19-24
19. Tendo pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar, pelo
sangue de Jesus,
20. pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu,
isto é, da sua carne,
21. e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus,
22. cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé; tendo o
coração purificado da má consciência, e o corpo lavado com água limpa,
23. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele
que fez a promessa;
24. e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas
obras,

* Mensagem

Pr Soria
“Ousadia concedida pelo sangue de Cristo”
PELO SANGUE DE CRISTO TEMOS COMUNHÃO
“Porventura o cálice de bênção que abençoamos, não é a comunhão do sangue de
Cristo? O pão que partimos, não é porventura a comunhão do corpo de Cristo?”
1 Coríntios 10:16
* Celebração da Ceia Memorial
* Distribuição do pão (hino 132 HCC Rude cruz)
* Distribuição do cálice (hino 123 CC Cordeiro Bendito)
* Hino 112 CC Vencendo vem Jesus (Howe, Pitrowsky)
* Oração
“Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno tornou a trazer
dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas,vos
aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em
nós o que perante ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, ao qual seja
glória para todo o sempre. Amém.” Hebreus 13:20-21
* Poslúdio

instrumentos

CULTO
DALVORADA
CULTO
VESPERTINO
08 de
de 2012
06h00
02 ABRIL
de JUNHO
de -2013
-19h00

* Prelúdio
instrumentos
“Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é
dom de Deus; não vem das obras, para que ninguém se glorie.”
Efésios 2.8,9
* Oração
* Hino 291 HCC- Graça de Deus, Infinito amor (Jphnston)
congregação
* Interlúdio
instrumentos
* Inspiração Musical “Louve o nome seu”
Coro IEBAM
* Boas Vindas
“a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em
Cristo Jesus.” I Timóteo 1.14
* Cântico: Superabundante graça (Asaph Borba)
congregação
Somos filhos da graça
Somos filhos da graça
divina e sem par
de Cristo Jesus,
Tirados das trevas
Frutos do amor
para o reino da luz.
que nos veio alcançar.
Graça que livra da morte e pecado, Assim somos santos, justificados,
Por ela nós somos reconciliados (2x) E um dia seremos glorificados (2x)
Graça, graça,
Graça, graça,
super abundante graça
super abundante graça
Super abundante graça
Super abundante graça

“Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os
homens,” Tito 2.11
* Cântico: É bastante pra mim a tua graça
congregação
É bastante pra mim a tua Graça
A Tua Graça é melhor
Receber a Salvação e o seu perdão
do que a vida
(2x)
É maravilhoso saber
Meus lábios te louvam e te bendirei
que para sempre
Em teu nome minha voz levantarei
com Jesus vou viver
Aleluia, Amém.
É bastante pra mim a Tua Graça
* Hino 193 HCC-Maravilhosa graça (Lillenas)
congregação
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical “ A minha graça”
Coro IEBAM
* Hino 314 HCC-Preciosa graça de Jesus (Newton/Excell)
* Intercessão
* É tua graça (Manhães/Barbosa)
congregação
É tua graça que liberta,
Te louvo, te amo, Jesus.
é tua graça que me cura
Tua graça é melhor que a vida,
É tua graça que sustenta
Tua graça é o que me basta.
a minha vida.
Favor imerecido
Por teu sangue tenho acesso
do céu, do céu, pra mim.
à tua graça preciosa,
É tua graça...
* Leitura Bíblica Responsiva: Genesis 21.14-21
14. Então se levantou Abraão de manhã cedo e, tomando pão e um odre de
água, os deu a Agar, pondo-os sobre o ombro dela; também lhe deu o menino
e despediu-a; e ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Beer-Seba.
15. E consumida a água do odre, Agar deitou o menino debaixo de um dos
arbustos,
16. e foi assentar-se em frente dele, a boa distância, como a de um tiro de arco;
porque dizia: Que não veja eu morrer o menino. Assim sentada em frente
dele, levantou a sua voz e chorou.
17. Mas Deus ouviu a voz do menino; e o anjo de Deus, bradando a Agar
desde o céu, disse-lhe: Que tens, Agar? não temas, porque Deus ouviu a voz do
menino desde o lugar onde está.
18. Ergue-te, levanta o menino e toma-o pela mão, porque dele farei uma
grande nação.
19. E abriu-lhe Deus os olhos, e ela viu um poço; e foi encher de água o odre e
deu de beber ao menino.
20. Deus estava com o menino, que cresceu e, morando no deserto, tornou-se
flecheiro.
21. Ele habitou no deserto de Parã; e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra
do Egito.

* Mensagem
Pr Duduch
“O maior de todos os recursos - A graça de Deus”
* Oração
* Poslúdio
instrumentos

Motivos de Oração e Informações

Ministério da Oração e da Consolação
“Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus.” Isaías 40.1
Oremos pelo no sso Pastor Sória, sua esposa, família e seu ministério.
Oremos pelos ministros auxiliares do ministério pastoral e suas respectivas
famílias: Pastor auxiliar: Duduch Jr.; Educação Religiosa: Natália Fernandes;
Música:Tânia Kammer; Administração e Juventude: Luciana Moraes; Pelos
pastores membros da IEBAM: Cornélio Louzeiro, Márcio Alexandre dos Santos
(Rádio Trans Mundial). Missão Batista George Oettere: Seminarista Evandro Jr.

ENFERMOS E OUTROS

Irmãs : Ana Aziz (sofreu uma queda e está se recuperando em casa); Aparecida Carleto;
Júlia Bernado (Sobrinha da Silmara); 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;
Cleide (filha da Aparecida Carleto); Luciane (esposa Jean);
Irmãos: Rogério (hospitalizado); Archela, Ezequiel, Alfredo, Jurandy (fazendo
Hemodiálise); Luiz Lisboa (tratamento de saúde); José (Pai do irmão José Roberto);
Fábio (irmão da Cláudia Leffer), Teodósio Novacov; Walter Amaral; Ariosvaldo Petcov
(irmão Cláudia - hospitalizado), Ricardo Dias (cirurgia), Pastor Paulo (PIB Taubaté)
Irmãos Elmo e Dorcília, Elpídio e Josefa; Tedeu e Talita; Josias e Aparecida Carlos;

Familiares não crentes. Novos crentes. Desempregados.
GRÁVIDAS: Rose; Luciana Peres; Dayse (Nora da irmã Suely Germano); Yasmim
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.
WWW.IEBAM.ORG.BR
Compartilhe! Esse é o seu NOVO SITE.
Você já entrou na nova página da sua igreja?
Entre, compartilhe e divulge.
CONTA BANCÁRIA
Banco Itaú - Agência 0056 - Conta Corrente 12556-0
CNPJ 50.860.832/0001-56

Igreja Evangélica Batista no Alto da Mooca

Atividades
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. JESUS CRISTO É O
NOSSO SENHOR.
JUNHO
02 (Dom) - Celebração da Ceia Memorial - Culto Matutino

NOTA DE FALECIMENTO - DAVI DIMITROV

Faleceu na quinta-feira, nosso irmão Davi, que seus familiares sejam
consolados pelo Santo Espírito.
Davi era um dos mais antigos membro de nossa igreja. Sexta-feira, no
Crematório tivemos um momento de gratidão pela vida desse gentil irmão.

PRÓXIMO DOMINGO

Manhã O ministério feminino estará testemunhando da fé com a irmã
Vilda.
Noite O Pr. Duduch trará a mensagem, assim como hoje à noite.
MINISTÉRIO DE CASAIS - JANTAR - 14 de JUNHO!
Teremos nosso encontro de casais, comemorando o Dia dos Namorados, no
salão de Festas do prédio do casal Walter e Márcia.
Dia 14 de Junho às 20h00. Inscreva-se com a irmã Suely Germano.
Jantar e programação especial!!
Todos os casais estão convidados.

02 a 06 de JULHO - EBF - BÍBLIAS PARA CRIANÇAS

Participe doando seu tempo. Precisamos montar a equipe, procure a irmã
Natália e disponha-se. A equipe inicia seu trabalho dia 01/07.
Campanha “Doe uma Bíblia” para as crianças da EBF esperamos sua
adesão.
Procure o Ministério Infantil.

“IEBAM - IGREJA QUE SERVE AO SENHOR COM
ALEGRIA”

Pastor: Rev. Paulo Roberto Sória
Rua do Oratório, 2930 - Alto da Mooca - São Paulo - Cep 03195-000
Fone: (11) 2965-2690 - Fax: (11) 2965-0075 - Celular Pastor: (11) 9938-0471
E-mail Pastor: pastorsoria@iebam.org.br - Site: www.iebam.org.br

02 de JUNHO de 2013

O ESPÍRITO SANTO É A VERDADE

“Mas, quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade;
porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que
há de vir.” João 16:13
O Espírito Santo é Deus. "Deus é Espírito, e importa que os que o
adoram o adorem em espírito e em verdade." Jo 4:24.
1- O Espírito Santo é vida. Romanos 8:2.
2- O Espírito Santo é onisciente. I Cor. 2: 10 e 11.
3- O Espírito Santo é onipotente. Romanos 15:19.
4- O Espírito Santo é onipresente. No Salmo 139:7.
A . Sua natureza é eterna e essencialmente santa.
1. Ele contende - Gên. 6:3 Então disse o SENHOR: Não contenderá o meu Espírito
para sempre com o homem; porque ele também é carne; porém os seus dias serão cento e
vinte anos.
2. Ele ensina Luc. 12:12
3. Ele convence João 16:8
4. Ele dirige a igreja Atos 13:2
5. Ele auxilia e intercede - Rom. 8:26
6. Ele inspira II Pedro 1:21
7. Ele tem inteligência I Cor. 2:10 e 11
8. Ele pode ser contristado Isaías 63:10
9. Ele fala - II Sam. 23:2
10. Ele separa e envia Atos 13:2.
B. O Espírito Santo - Lucas 11:13
Ele é chamado Espírito Santo porquê:
1. A Sua natureza é eterna e essencialmente santa.
2. Ele é o autor de toda a santidade no homem.
C. O Consolador - João 14:16
D. Títulos que revelam o Seu relacionamento com o Pai: Espírito de Deus
(Mateus 3:16), Espírito do Senhor (Lucas 4:18), Espírito do SENHOR (Jeová,
Juízes 3:10) e Espírito do vosso Pai (Mateus 10:20).
E. Títulos que revelam o Seu relacionamento com o Filho:
Espírito de Cristo (Romanos 8:9), Espírito de Jesus Cristo (Filipenses 1:19) e
Espírito de Seu Filho (Gálatas 4:6).
F. Títulos que revelam os Seus atributos: Espírito eterno
(Hebreus 9:14), Espírito de santificação (Romanos 1:4) e os Sete Espíritos
(Apocalipse 3:1). [Isto mostra a Sua perfeição].
G. Títulos que revelam a Sua obra: Espírito da verdade (João 14:17), Espírito de
vida (Romanos 8:2), Espírito de graça (Hebreus 10:29) e Espírito de adoção
(Romanos 8:15).
Há, aproximadamente, cinqüenta títulos atribuídos ao Espírito Santo na Bíblia e
cada um deles nos revela um aspecto da Sua pessoa ou obra.
PASTOR PAULO ROBERTO SÓRIA
pastorsoria@iebam.org.br

