CULTO
CULTODALVORADA
MATUTINO
07 de
JULHO
2013 -10h30
08 de
ABRIL
dede2012
- 06h00

* Prelúdio

instrumentos
COMO COMPANHEIROS DE JESUS,
LOUVAMOS SEU NOME COM ALEGRIA
“Louvem a Deus, o SENHOR, todas as nações! Que todos os povos o louvem!
O seu amor por nós é forte, e a sua fidelidade dura para sempre. Aleluia!”
Salmo 117.1,2
* Oração
* Hino Louvai-o todas as crianças
congregação
Louvai-o, louvai-o
todas as crianças
Deus é amor, Deus é amor.
Servi-o, servi-o
Todas as crianças
Deus é amor,
Deus é amor.

Amai-o, amai-o
Todas as crianças
Deus é amor, Deus é amor.
Servi e adorai-o
Todas as crianças
Deus é amor, Deus é amor.

* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas e Pastorais
COMO COMPANHEIROS DE JESUS,
OBEDECEMOS OS SEUS MANDAMENTOS
“Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas
forças e de todo o seu entendimento e ame ao próximo como a si mesmo”.
Lucas 10.27
* Hino oficial da EBF : Bíblia (Natália Fernandes)
congregação
Mandamentos, estatutos,
Leis e decretos é a tua palavra
Bíblia a palavra de Deus,
Bíblia a palavra de Deus
Que delícia escutar
, a tua palavra aqui estudar
Vou aprender, amar e aplicar

No meu coração tua palavra eu vou
guardar mais sábio vou ficar
Com meus amigos eu vou brincar,
Mas primeiro de Jesus quero lhes falar
Bíblia a palavra de Deus,
Bíblia a palavra de Deus

* Tema da EBF Aprendendo, amando e aplicando a Palavra de Deus.
* A Bíblia é a Palavra de Deus
congregação
A Bíblia é a Palavra de Deus (3x)
Que fala ao nosso coração
A Bíblia nos fala de Jesus (3x)

Que veio ao mundo nos salvar
A Bíblia devemos ler e amar (3x)
Guarda-la em nosso coração.

* Eu na Bíblia creio
Eu na Bíblia creio (2x)
Creio que de Deus
Ela é a revelação.
Em Jesus eu creio (2x)
Creio que Ele é o Filho
Do Supremo Deus

congregação
Cristo deu a vida (2x)
Pelos pecadores, sim
Morreu por mim.
Creio que Ele salva (2x)
Salva todo aquele
Que o aceitar.

COMO COMPANHEIROS DE JESUS,
QUEREMOS VIVER PARA SERVI-LO

“Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês! Ensinem e
instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais;
louvem a Deus, com gratidão no coração. E tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em
nome do Senhor Jesus e por meio dele agradeçam a Deus, o Pai.” Colossenses 3.16,17

* Hino Oração de Criança

Querido Jesus,
estou feliz por estar aqui
Tua voz vou ouvir
e em tua palavra te conhecer mais
E na oração minha voz ouvirás.
Sou criança, a ti pertenço,
vem em meu coração morar
Vou crescer, crescer, crescer,
crescer e sempre te amar
Sou criança, a ti pertenço,
vem em meu coração morar
Vou crescer, crescer, crescer,
crescer e sempre te adorar

* Cântico: Breve (spiritual)
Como criança sou feliz, com tua
igreja sou feliz
Com meus pais, irmãos e amigos
Aprendendo que Jesus me salva
Um grande amigo, que me guia e
me guarda
Sou criança, a ti pertenço vem em
meu coração morar
Vou te amar, amar, amar, amar e
sempre te adorar.
Jesus o amigo que me ama
Com prazer abençoa as crianças
Vou crescer e sempre te amar.

congregação
chegando para mim
Está chegando para
levar-me aos céus
Breve...
Se você, porém,
chegar antes de mim
Lá na glória onde Jesus está
Diga então aos meus amigos
que eu chegarei também
Lá na glória onde Jesus está
Breve...

Breve, verei, verei Jesus
vindo em glória para
levar-me aos céus
Breve, verei, verei Jesus
vindo em glória para
levar-me aos céus
Olhei para o Jordão
e eis o que eu vi:
Está chegando para
levar-me aos céus
Um exército de anjos,

(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Leitura Bíblica Textual: Mateus 4.18-22
18 Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e

* Hino 152 HCC-O sertanejo quando espera pela chuva (Rosa)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
“Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir,
o Todo-Poderoso.” Apocalipse 1.8
* Cântico: Alfa e Omega
congregação

* Mensagem
Pr Soria
“Jesus nos quer como companheiros de ministério”
CULTO DALVORADA
08 de ABRIL de 2012 - 06h00
* Oração
* Poslúdio
instrumentos

* Intercessão
* Inspiração Musical “ Cantarei”
* Leitura Bíblica Responsiva: Atos 1.8-11

André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores.
19 E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens.
20 Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram.
21 Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão,
que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes; e chamou-os.
22 Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram.

CULTO VESPERTINO
07 de JULHO de 2013 -19h00

CULTO
CULTODALVORADA
MATUTINO
07 de
JULHOde
de2012
2013 -10h30
08 de
ABRIL
- 06h00

* Prelúdio
instrumentos
“Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor.” Mateus 24.42
* Oração
* Hino 148 HCC- Jesus virá (Peterson,Kashel)
congregação
* Interlúdio
instrumentos
* Inspiração Musical “Aleluia! Que grande amor!”
Coro Feminino
* Boas Vindas e Pastorais
* Cântico Creio em Ti (Sampson)
congregação
Um caminho melhor achei
A cada dia te amarei
A minha fé só irei firmar
No Deus que amo e que ouvirá
Creio em Ti (3x), Filho de Deus

É por ti que eu vivo
Só Tu que podes
me salvar, Jesus
Pra Sempre, pra sempre,
Pra sempre te louvarei

Tu estás assentado no trono, sempre
reinando soberano.
Anjos cantando,
homens louvando,
Deus reunido com seu povo.
Oh! Alfa, Ômega, Cristo, Filho.
Oh! Vem. Oh! Vem. Oh! Vem,
Senhor Jesus.

Ansioso espero a Tua volta
O grande dia, em que Tu virás
Então subiremos,
contigo estaremos
Para sempre, aleluia!
Maranata! Cristo! Filho, Mestre!
Oh! Vem! Oh! Vem! Oh! Vem,
Senhor Jesus!

Coro Feminino

8 mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas
testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da
terra.
9 Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o
encobriu dos seus olhos.
10 E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões
vestidos de branco se puseram ao lado deles
11 e lhes disseram: Varões galileus, por que estais olhando para as alturas? Esse Jesus
que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o vistes subir.

* Mensagem
Pr Sória
“Esperamos a volta do Senhor como testemunhas vivas da sua
ressurreição”
“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 Memorial
* Distribuição do pão (Comunhão Coro Feminino)
* Distribuição do cálice (hino 123 CC Cordeiro Bendito)
* Hino 112 CC Vencendo vem Jesus (Howe, Pitrowsky)
* 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; Rafaela (Isabela e Reinaldo); Aparecida Carleto; 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);
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); Fábio
(irmão da Cláudia Leffer), Teodósio Novacov; Walter Amaral; Ariovaldo Petcov (irmão
Cláudia), 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
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.
CONTA BANCÁRIA
Banco Itaú - Agência 0056 - Conta Corrente 12556-0 / CNPJ
50.860.832/0001-56

Igreja Evangélica Batista no Alto da Mooca

Atividades

07 de JULHO de 2013

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.

ASSEMBLÉIA

Fica convocada a Assembléia Extraordinária da Igreja Evangélica Batista No
Alto da Mooca para o dia 14 de Julho de 2013 às 10h30. Ordem do dia:
Relatórios e Rol de Membros.

CASAMENTO

Realizaremos no dia 27 de Julho o casamento dos irmãos Léia e Rogério,
às 19h30.
MINISTÉRIO JOVEM E MCA JUNTOS - SCRAPBOOK
Dia 03/08/2013 das 09h30 às 11h para todos que desejarem aprender uma
atividade manual que pode ser útil para presentear a até mesmo tirar
proveito. Com Luciana Sória. Informações com as irmãs Vilda e Luciana.

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

EBF 2013

Nossa EBF 2013 foi uma bênção. Das 22 edições essa foi uma das mais
produtivas e tranquilas. Pudemos dar uma bíblia a cada criança e estamos felizes
com os resultados. Que o Senhor recompense a cada um que participou com
oração, doações e presença. Todos foram muito importantes.

EBF 22ª ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS DA IEBAM

Escola Bíblica de Férias, 22ª edição ininterrupta da EBF/IEBAM,
e realizada no meu pastorado, o desde julho de 1992, sob a carinhosa e
simpática coordenação de nossa Ministra de Educação Religiosa, Natália
Fernandes.
Cada ano tem sido uma experiência diferente e edificante. Vemos
alguns de nossos adolescentes e jovens participando de todas e outros de
quase todas as edições, hoje muitos se tornaram monitores, liderando as
crianças e colaborando com nossa Ministra de Educação Religiosa.
A irmã Natália aceitou o desafio lançado pelo Pastor que, com a
experiência do trabalho no Colégio Batista, pode desenvolver um projeto
de grande alcance. Natália dirige a EBF nesses 22 anos com dedicação e
competência.
É sempre uma delícia ver uma EBF coordenada pela Natália, nossa
Ministra de Educação Religiosa, pois sua vida espiritual e sua postura
diante da missão e da responsabilidade, fazem com que tanto as crianças
como toda aequipe se apercebam da grandeza que é viver uma semana
intensa na presença do Senhor.
Temos primado pela qualidade do ensino e da atenção que damos
às crianças. Inicialmente havia um desejo de poder encher nosso salão
social de centenas de crianças, mas a orientação pastoral era sempre, como
ainda o é, de ter um limite no número de crianças, pois não desejamos
quantidade, mas sim que um número possível de crianças possam ter um
atendimento diferenciado e também um ensino que perdure.
Nossa capacidade numérica é pequena, mas queremos que cada
uma saia da IEBAM com uma visão clara do amor de Deus e tenha alegria
de voltar e de participar dos cultos, assim como de atingir as famílias com o
testemunho da Graça e da Misericórdia do Senhor.
De terça a sábado viveremos a “invasão” agradável, barulhenta e
alegre de dezenas de crianças em nossas dependências. Ore por elas, por
suas famílias e pelo futuro dessas crianças que Deus tem colocado no
ministério da IEBAM.
Graças a Deus por todos os que oraram, contribuíram e
participaram. Muito obrigado por todo o apoio e cooperação.
O Senhor abençoou a 22ª edição da EBF, na qual entregamos a
cada criança uma Bíblia infantil.Que as famílias sejam abençoadas.
PASTOR PAULO ROBERTO SÓRIA
pastorsoria@iebam.org.br

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

