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* Prelúdio
instrumentos
O ESPIRITO SANTO NOS ENSINA TODAS AS COISAS
“Mas o Ajudador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos
ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito.”
João 14.26
* Oração
* Hino 116 CC- Desejo da alma (Crosby/Doane)
congregação
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas e Pastorais
* Momento Cívico (Hino Nacional)
* Oração pela Pátria (Hino 439 CC )
O ESPIRITO SANTO NOS ENSINA TESTEMUNHAR
“Quando vier o Ajudador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da
verdade, que do Pai procede, esse dará testemunho de mim; e também vós dareis
testemunho, porque estais comigo desde o princípio.”
João 15.26 e 27
* Hino Oficial Missões “Eu vivo para a glória de Deus (Coropos/Motta)
1.Nas estradas do Brasil imenso
Eu vivo para a glória de Deus.
Nas ofertas, tempo, dons, talentos,
Eu vivo para a glória de Deus.
No exercício do amor ao povo
Eu vivo para a glória de Deus.
Nas pessoas que me precederam
Eu vejo a glória de Deus.
Jesus morreu por todos
E quem n'Ele está
Não vive mais pra si,
Jesus garante a vida
O Brasil precisa ouvir
A mensagem redentora,
A mensagem de salvação,

A mensagem que liberta,
A mensagem de graça e perdão.
Que vale a minha vida
Se meus planos não são os Seus?
Pois não sou mais eu que vive
Eu vivo para a glória de Deus.
2.O que tenho, entrego para servi-lo
Eu vivo para a glória de Deus.
Meu chamado eu sigo em
compromisso
Eu vivo para a glória de Deus
Se meu testemunho eu ofereço,
Eu vivo para a glória de Deus
E no amor a Cristo eu proclamo
A eterna glória de Deus.

O ESPIRITO SANTO NOS ENSINA O QUE FALAR
“Quando, pois, vos levarem às sinagogas, aos magistrados e às autoridades, não
estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer.
Porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer.”
Lucas 12.11,12
* Hino 212 HCC- ó Senhor, vem me dirigir (Moraes/Manuel)
congregação
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Leitura Bíblica : Romanos 8.26,27; João 14.16,17; Hebreus 9.24 e I
Timóteo 2.5
Romanos 8.26 Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza; porque
não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo
intercede por nós com gemidos inexprimíveis.

27 E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito: que
ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos.
João 14.16 E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Ajudador, para que fique
convosco para sempre.
17 a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber; porque não o
vê nem o conhece; mas vós o conheceis, porque ele habita convosco, e estará em
vós.
Hebreus 9. 24 Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do
verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de
Deus;
I Timóteo 2.5 Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens,
Cristo Jesus, homem,

* Mensagem
* Oração
* Poslúdio

Pr Soria

“Nosso Poderoso Intercessor”

instrumentos

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

* Prelúdio
instrumentos
DEUS É AMOR E REVELA SEU AMOR EM CRISTO
“Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco: em que Deus enviou seu Filho
unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos.” I João 4.9

CULTO
DALVORADA
CULTO
VESPERTINO
07 de
JULHO
de2012
2013 -19h00
08 de
ABRIL
de
- 06h00

* Oração
* Hino 169 HCC- Buscou-me com ternura (Walton/Gordon)
congregação
* Interlúdio
instrumentos
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
* Boas Vindas e Pastorais
* Momento Cívico: Hino Nacional
* Oração pela Pátria (439 CC)
* Primeiro amor
congregação
Quero voltar ao início de tudo
Eu me arrependo senhor,
Encontrar me contigo senhor
Me arrependo senhor
Quero rever meus conceitos, valores Me arrependo senhor
Eu Quero reconstruir
Eu quero voltar
Vou regressar ao caminho
Ao primeiro amor
Ao primeiro amor
DEUS É AMOR E ESTE AMOR NOS CONSTRANGE

“Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos,
logo todos morreram; e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para
si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.”
II Coríntios 5.14,15

* Hino 168 HCC- Quanto nos ama Jesus!
DEUS É AMOR E DESEJA QUE VIVAMOS ESTE AMOR
“Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus; e todo o que ama é

nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus; porque
Deus é amor.”
I João 4.7,8

* Eu sou a videira verdadeira
Eu sou a videira verdadeira e o meu
Pai é o agricultor, como o Pai me
amou eu também vos amei,
permanecei no meu amor

congregação
O meu mandamento é este: que vos
Ameis uns aos outros,
Que vos ameis uns aos outros assim
como eu vos amei.

(Entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
DEUS É AMOR E ESTE AMOR NOS ENVOLVE

“conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo
para a vida eterna.” Jucas 1.21

* Cântico: Amor Maior (Piragine/Beyer)
congregação
Tua santidade é grande,
Em teus braços eu me aconchego
Teu amor imensurável
Tua doce voz me leva a descansar
Tuas palavras dentro em mim
Tua palavra me faz sentir consolo e
me fazem ver
paz, pois sou teu
Que sou teu.
Te adorarei, te bendirei, és para mim
Te adorarei,
amor maior
Te bendirei,
És para mim amor melhor.
És para mim amor maior,
Amor maior não há,
és para mim amor melhor
amor melhor não há.
* Intercessão
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
* Leitura Bíblica Jó 33.14; I João 4.16; Romanos 3.10-18
Jó 33.14 Pois Deus fala de um modo, e ainda de outro se o homem não lhe
atende.
I João 4.16 E nós conhecemos, e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é
amor; e quem permanece em amor, permanece em Deus, e Deus nele.
Romanos 3.10 como está escrito: Não há justo, nem sequer um.
11 Não há quem entenda; não há quem busque a Deus.
12 Todos se extraviaram; juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o
bem, não há nem um só.
13 A sua garganta é um sepulcro aberto; com as suas línguas tratam
enganosamente; peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios;
14 a sua boca está cheia de maldição e amargura.
15 Os seus pés são ligeiros para derramar sangue.
16 Nos seus caminhos há destruição e miséria;
17 e não conheceram o caminho da paz.
18 Não há temor de Deus diante dos seus olhos.
* Mensagem
* Oração
* Poslúdio

“Arrependei-vos e crede: Deus é amor”

Pr Sória

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
Ministério Pastoral e seus ministros auxiliares.
ENFERMOS E OUTROS
Irmãs: Aparecida Carleto e sua filha Cleide, Dirce Mizarelo, Zilda , Dirce Pomar, Josefina
, Aparecida Carlos, 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), Dorcília;
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 , Elpídio , Josias ;

Familiares não crentes. Novos crentes. Desempregados.

Renata (Niuler), Luciana Peres; Dayse (Nora da irmã Suely
Germano); Yasmim
GRÁVIDAS:

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.

MISSÃO IEBAM EM SOROCABA

Nossa Missão em Iperó (George Oeterrer)
Duas programações previstas para nossa participação mais direta na Missão em
George Oetterer:
- Em 28 de Setembro o MCA fará uma visita ao casal Evandro Jr e Karen para levar
uma bíblia do bebê a pequena Clara, também fará uma programação especial com
nossas irmãs da Missão. Informações com a irmã Vilda.
- No dia da Criança, 12 de Outubro iremos com o Ministério Infantil e Jovens para
a realização de uma EBF. Participe, ore e incentive os outros na realização desses

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.

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 George
Oetterer
12 de Outubro Ministério de Educação Religiosa e Jovens na Missão em George
Oetterer - EBF
ANIVERSARIANTES - SETEMBRO
01. Agnaldo dos Santos
01. Caroline de Sousa
02. Manoel Gomes da Silva
03. Antônio M. Gomes
06. Sadhu Sundar Singh Araújo de
Oliveira
06. Thamiris T. Cerqueira Machado
07. Cleize da Silva Vailatti
07. João Marcos Valverde Magalhães
08. Julio Paskauskas
09. Olinda Palcov Mincov
09. Rosa Peck Gião
09. Leonardo Belan Rodrigues
10. Gabriela Bianco Gargalaka
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. José Tadeu
18. Kátia Cilene S. dos Santos
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. Theresa Cristina Fleming Mota
27. Geraldina Barbosa Lima
30. Rosiane Farias de Oliveira

08 de SETEMBRO de 2013

SETEMBRO - MÊS PARA REFLEXÃO, CONVERSÃO E
ARREPENDIMENTO
Setembro é um mês com datas e eventos muito interessantes,
destacando-se no calendário anual, como um lindo período do ano, pois no
dia 22 temos a chegada, no hemisfério sul, da Primavera Austral, estação
que vai até 21 de dezembro, quando chega o verão. É conhecida como a
época das flores.
No dia 5 de setembro comemora-se o dia da Amazônia, a maior
floresta do mundo. No dia 7 o dia da Pátria, nossa independência. No dia
21 o dia da árvore, escolhida em razão da chegada da primavera.
Setembro é o mês de Missões Nacionais.
Setembro também tem sido marcado por catástrofes e desastres.
Em1887 o Rio Amarelo invadiu os diques na província chinesa de Henan.
A enchente deixou milhões de desabrigados, matando um número
estimado de 900 mil a 2 milhões de pessoas.
Nos Jogos Olímpicos de 05 de setembro de1972, em Munique, na
Alemanha, ocorreu uma das maiores tragédias já ocorridas contra atletas.
Um ataque terrorista perpetrado por cinco palestinos, integrantes do grupo
Setembro Negro, invadiram a vila olímpica. Os árabes executaram 11
atletas israelenses.
Os ataques terroristas do 11 de Setembro de 2001 mudaram o
mundo em questão de horas, quando 19 muçulmanos sequestraram jatos
comerciais com 40 mil litros de combustível transformando-os em bombas
contra civis.
A maldade do coração do homem, aliada a destruição do meio
ambiente e a negligência dos cuidados devidos com a saúde e a visão de
Deus como Senhor, tem levado a humanidade ao afastamento dos planos
de Deus.
Deus não quer o sofrimento nem a destruição do homem, mas
deseja que cada pessoa lhe seja subordinada e reconheça Jesus Cristo como
o único Caminho que leva o homem a Comunhão com o Deus.
Diante de coisas boas e belas, assim como situações catastróficas,
Deus dá oportunidade para reflexão, arrendimentio e conversão.
Deus é amor.
Viva a primavera com muita paz, amor e alegria.

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

