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* Prelúdio
instrumentos
PELO SANGUE DE CRISTO, CHEGAMOS PERTO DE DEUS
“Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo
chegastes perto.” Efésios 2.13
* Oração
* Hino 85 CC-O sangue de Jesus me lavou (Wrigth)
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas e Pastorais
* Diante da cruz (Zschech,Morgan)
congregação
Oh Deus me sondas, conheces-me,
Nunca houve amor assim.
mesmo quando falho eu sei, me
Sobre a morte já venceu, sua glória
amas.
o céu encheu,
Nada irá me separar.
Estás presente a me cercar,
O véu rasgou, o caminho abriu,
em todo o tempo eu sei, me amas,
tudo consumado está.
eu sei, me amas.
E quando tudo se acabar, estarei
Tu és meu guia, meu protetor,
seguro pois sei me amas.
tua mão me firma, eu sei, me amas
Pois sei me amas.
Prostro me diante da cruz, vejo o
sangue de Jesus
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,”
I Pedro 1.18,19

* Hino 89 CC O poder do sangue (Jones/Ginsburg)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Digno é o Senhor (Zschech,Barros)
congregação
Graças eu te dou Pai
Digno é o Senhor, sobre o trono
Pelo preço que pagou, sacrifício de
está, Soberano, Criador, vou
sempre te adorar
amor que me comprou
Elevo minhas mãos, ao Cristo que
ungido do Senhor
venceu, Cordeiro de Deus morreu
Pelos cravos em tuas mãos
por mim
Graças eu te dou ó meu Senhor
Mas ressuscitou,
Lavou minha mente e coração
Digno é o Senhor
Me deu perdão,
restaurou-me a comunhão
* Leitura Bíblica Textual: Hebreus 9.6-12

6 Ora, estando estas coisas assim preparadas, entram continuamente na primeira
tenda os sacerdotes, celebrando os serviços sagrados;
7 mas na segunda só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, o qual ele
oferece por si mesmo e pelos erros do povo;
8 dando o Espírito Santo a entender com isso, que o caminho do santuário não está
descoberto, enquanto subsiste a primeira tenda,
9 que é uma parábola para o tempo presente, conforme a qual se oferecem tanto
dons como sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele
que presta o culto;

10 sendo somente, no tocante a comidas, e bebidas, e várias abluções, umas
ordenanças da carne, impostas até um tempo de reforma.
11 Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio
do maior e mais perfeito tabernáculo (não feito por mãos, isto é, não desta criação),
12 e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma
vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção.

* Mensagem “Aliança no sangue de Cristo”
Pr Soria
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?”
I Coríntios 10.16
* Celebração da Ceia Memorial
* Distribuição do pão (92 CC Substituição)
* Distribuição do cálice (123 CC Cordeiro Bendito)
* Oração
* Hino 148 HCC- Jesus virá (Peterson/Kashel)
* Poslúdio
instrumentos
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* Prelúdio
instrumentos
“Olhai para ele, e sede iluminados; e os vossos rostos jamais serão
confundidos.” Salmo 34.5
* Oração
CULTO DALVORADA
08 de ABRIL de 2012 - 06h00
* Hino
265 HCC- Terás vida em olhar pra Jesus (Hull/Taylor)
congregação
* Interlúdio
instrumentos
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
* Boas Vindas e Pastorais
* Cântico Vim para adorar-te (Tim Hughes)
congregação
Luz das nações
Rei sobre todos Tu és exaltado,
que dissipa as trevas,
entronizado nos céus.
Abre os meus olhos pra ver
Humildemente vieste à terra e se
Lindo Tu és,
entregou por amor.
Eu só quero adorar-te
Vim para adorar-te...
Dar os meus dias pra Ti.
Não saberei o preço pago por
Vim para adorar-te, vim para prostrarmeus pecados lá na cruz
me
Não saberei o preço pago por
Vim para dizer que és meu Deus
meus pecados lá na cruz
És totalmente amável, és totalmente
Vim para adorar-te...
digno
Digno! Digno! Digno!Digno!
És maravilhoso para mim,
Digno!
CULTO VESPERTINO
07 de JULHO de 2013 -19h00

“Olhai para mim, e sereis salvos, vós, todos os confins da terra; porque
eu sou Deus, e não há outro.” Isaías 45.22
* Cântico Quero te louvar (Dalton Bianchi)
congregação
Mesmo imperfeito como sou,
Com Tua paz, enche o meu ser,
Quero abrir meu coração
Com Teu perdão renova-me
E te louvar, te engrandecer
Sei que Tu estás aqui.
Pois só Tu és o meu Senhor.
Há uma expressão de amor,
Mesmo sabendo quem eu sou
Sinto Tua presença em mim,
Cuida de mim com Teu amor
Quero te louvar!
* Hino 264 HCC- Oh, olhai, pois, e vivei! (Ogden,Ginsburg) congregação
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
“Vede entre as nações, e olhai; maravilhai-vos e admirai-vos; porque
realizo em vossos dias uma obra, que vós não acreditareis, quando vos for
contada.” Habacuque 1.5
* Hino 396 CC- Cegueira e vista (Hudson/Wright)
* Intercessão
* Cântico Abre os meus olhos
congregação
Abre os meus olhos, Senhor
Abre meus ouvidos, Senhor
Para poder te ver
Ensina-me a escutar
Junto de Ti estar,
Abre meu coração
Dizer que te amo
Para poder te amar.
* Leitura Bíblica Mateus 20.30-34
30 e eis que dois cegos, sentados junto do caminho, ouvindo que Jesus
passava, clamaram, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de
nós.
31 E a multidão os repreendeu, para que se calassem; eles, porém,
clamaram ainda mais alto, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão
de nós.
32 E Jesus, parando, chamou-os e perguntou: Que quereis que vos faça?
33 Disseram-lhe eles: Senhor, que se nos abram os olhos.
34 E Jesus, movido de compaixão, tocou-lhes os olhos, e imediatamente
recuperaram a vista, e o seguiram.
* Mensagem
Pr Sória
“Só quem vê segue o Senhor - cegos seguem ídolos”
* Oração
* Bênção Coral
* Poslúdio
instrumentos
“IEBAM - IGREJA QUE SERVE AO SENHOR COM ALEGRIA”

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 : Ana Aziz; ; 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: Wilson Bernardo (pai da Silmara); Archela,
Alfredo, Jurandy (fazendo
Hemodiálise); Luiz Lisboa (tratamento de saúde); José (Pai do irmão José Roberto); ,
Teodósio Novacov; Walter Amaral; 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:

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

NOTA DE FALECIMENTO
Comunicamos o falecimento do Fábio , irmão da Cláudia Leffer e Tereza Cristina
do Amaral. Rogamos ao Senhor que console e conforte seus familiares.

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.

15 (Qui) Ministério Chá da Tarde de Oração 15h
17 (Sáb) E.B.M - Escola Bíblica Mensal - 15h
17 (Sáb) Ministério Jovem Jovens Casais Casados e Namorados 19h30
23 (Sex) Ministério de Casais - 20h - Reunião mensal
24 (Sáb) Ministério Jovem
24 (Sáb) M.C.A 18h Salao Social IEBAM
29 (Qui) Ministério da Idade de Ouro - 15h - Reunião Mensal
30 (Sex) Círculo de Leitura - 20h AGOSTO - Mês dos Jovens e Adolescentes

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.

- Jovens Tocando - Cantando - Lendo os textos - Testemunhando de conversão, de amor a
Cristo e a Igreja
- Mês de muitas experiências enriquecedoras e de muito crescimento espiritual.
- Oportunidade para realização de Projetos especiais para os Jovens.
Coloque-se em oração e à disposição.

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.

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.

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.

“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

CONTA BANCÁRIA
Banco Itaú - Agência 0056 - Conta Corrente 12556-0 /
CNPJ 50.860.832/0001-56
NASCIMENTO
Nasceu a pesquena Maria Clara, filha de Karen e do Seminarista Evandro Júnior.
Que Deus abençoe a família.

“IEBAM - IGREJA QUE SERVE AO SENHOR COM ALEGRIA”






geração em geração.” Salmo 100
Celebrando com júbilo
Servindo com alegria
Cantando com prazer
Vivendo como suas ovelhas

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) 99938-0471
E-mail Pastor: pastorsoria@iebam.org.br - Site: www.iebam.org.br

VIDA E MORTE

04 de AGOSTO de 2013

“Quanto a mim confio em ti, Senhor. Eu disse : “Tu és o meu Deus. Nas tuas
mãos estão os meus dias.” (Salmo 31.14-15)

A morte faz seu trabalho de ceifa de vidas de dia e de noite. A morte é
implacável e certeira. Atinge homens, mulheres, novos e velhos, bons e maus
sem nenhuma distinção nem clemência.
A morte tira a vida de mães devotadas e carinhosas, assim com de
filhos em idade tenra de uma inocência angelical. Leva consigo homens e
mulheres famosos e ricos, pobres e anônimos, indigentes e ilustres.
Não existe purgatório, reencarnação nem estado intermediário, isto
é, ficar dormindo por séculos e milênios, um sono como o da bela adormecida.
Existe Vida imediata após a vida. (Lucas 23.43)
“Tanatos”, termo grego que significa morte. Para nós cristãos, com a
marca do novo nascimento dado por Cristo, significa passagem da vida terrena
para a vida celeste para toda a eternidade com Deus. Vida na qual a Morte não
terá mais poder, pois foi aniquilada por Cristo.
Minha confiança está colocada nas mãos do Senhor e os nossos dias
estão todos contados e Ele só conhece nosso coração. A confiança em Deus nos
faz ter a vida eterna. Nos faz antever a gloriosa morada preparada por Jesus para
nós.
Os que morrem no Senhor são bem-aventurados, felizes (Apoc 14.13),
posto que já aceitaram o sacrifício vicário de Cristo na Cruz do Calvário. Nossa
confiança não está em orações feitas pelos mortos, atos litúrgicos realizados
após a morte, mas somente o amor de Deus que é derramado na nossa vida por
meio de Jesus.
Quando o crente morre podemos dizer como Jó :“O Senhor deu, e o
Senhor tirou; bendito seja o nome do Senhor”. Jó 1.21
Em Apocalipse 21.1-4 encontro explicações sobre a Vida eterna em
termos bem simples e eloqüentes:
1. Há um Novo Céu e uma Nova Terra.
2. Há uma Santa Cidade, parecida com uma noiva preparada para o Noivo, que é
Cristo.
3. Deus está com os homens. Emanuel Deus conosco. Como no Natal.
4. Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. Não há mais morte.
5. Não há mais choro.
6. Não há mais dor.
7. As primeiras coisas são passadas.
Ainda sabemos que não há estado intermediário, a morte é uma
passagem. Jesus disse ao ladrão na cruz:- “hoje mesmo estarás comigo no Paraiso”.
Jesus ainda ensinou que Lázaro morreu e foi para o céu e o rico para o inferno.
Estavam conscientes e não dormindo.
Para os que ficam vivos, depois da morte de seus queridos, só ficam as
lembranças e as saudades que são grandes.
Mas ao morrermos iremos imediatamente para as moradas celestiais
com Cristo Jesus. "Entra no gozo do teu Senhor”. Mat eus 25.21-23
PASTOR PAULO ROBERTO SÓRIA

pastorsoria@iebam.org.br

