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* Prelúdio
instrumentos
LOUVEMOS A DEUS PELO SEU GRANDE AMOR
“Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos.”
João 15.13
* Oração
* Hino 25 CC-Amor (Boswell/McGranahan)
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas
* Cântico: Amor Maior
congregação
Em teus braços eu me aconchego
Tua santidade é grande,
Tua doce voz me leva a descansar
Teu amor imensurável
Tua palavra me faz sentir consolo e
Tuas palavras dentro em mim
paz, pois sou teu
me fazem ver
Te adorarei, te bendirei, és para mim
Que sou teu.
amor maior
Te adorarei, te bendirei,
És para mim amor melhor.
És para mim amor maior,
Amor maior não há, amor melhor
és para mim amor melhor
não há.
* Hino Oficial JMM: “Poder para testemunhar”(Vanessa e Leo Gomes)
A toda nação, povo, tribo e lugar
De Cristo Jesus é preciso falar.
O Espírito Santo agindo em nó
Nos dá o poder para testemunhar.
Tudo o que sou é pra Teu louvor
Usa-me com Teu poder.
No meu viver testemunha serei
Da cruz de Jesus o Senhor.
Não importa aonde for,
Falarei do teu grande amor,
eis-me aqui!

Por onde eu for falarei do amor
Da graça, da cruz, do poder de Jesus
E todos os povos o exaltarão
Cumprindo o chamado da grande
missão. Tudo o que sou...
Quebranta-me, Senhor.
Enche-me, Senhor.
Envia-me, Senhor. Usa-me, Senhor.
Tudo o que sou...

SEJAMOS GRATOS A DEUS PELO SEU GRANDE AMOR
“Pois tudo é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos,
faça abundar a ação de graças para glória de Deus” II Coríntios 4.15
* Hino 422 HCC-Como agradecer a Jesus? (Crouch)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Leitura Bíblica Textual: Marcos 1.40-42

40. E veio a ele um leproso que, de joelhos, lhe rogava, dizendo: Se quiseres,
bem podes tornar-me limpo.
41. Jesus, pois, compadecido dele, estendendo a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero;
sê limpo.
42. Imediatamente desapareceu dele a lepra e ficou limpo.

* Mensagem
“Amor maior que nosso males”
* Oração
* Hino Ocasional
* Poslúdio

Pr Duduch

instrumentos

* Prelúdio
instrumentos
“Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o
qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus
coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma
de servo, tornando-se semelhante aos homens; e, achado na forma de
homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e
morte de cruz. Filipenses 2.5-8
* Oração
* Cântico: Vem, esta é a hora da adoração
congregação
Vem, esta é a hora da adoração
Toda língua confessará o Senhor
Vem, dar a Jesus teu coração
Todo joelho se dobrará
Vem, assim como estás para
Mas aquele que a ti escolher
adorar
Um tesouro melhor terá.
Vem, assim como estás diante
do Pai, vem!
* Interlúdio
instrumentos
* Inspiração Musical “Ao nome de Cristo”
Coro IEBAM
* Boas Vindas e Pastorais
“Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que
é sobre todo nome; para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos
que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e TODA LÍNGUA
CONFESSE que Jesus Cristo é Senhor, para glória de Deus Pai.”
Filipenses 2:9-11
* Hino Oficial JMM: “Poder para testemunhar”(Vanessa e Leo Gomes)
A toda nação, povo, tribo e lugar
De Cristo Jesus é preciso falar.
O Espírito Santo agindo em nó
Nos dá o poder para testemunhar.
Tudo o que sou é pra Teu louvor
Usa-me com Teu poder.
No meu viver testemunha serei
Da cruz de Jesus o Senhor.
Não importa aonde for, Falarei do teu grande
amor, eis-me aqui!

* Cântico: “Reina em mim”
Sobre toda a terra Tu és o Rei
Sobre as montanhas e o por do
sol
Uma coisa só meu desejo é
Vem reinar em mim Senhor.
Reina em mim com teu poder
Sobre a escuridão, sobre os sonhos
meus
Tu és o Senhor de tudo o que sou
Vem reinar em mim Senhor

Por onde eu for falarei do amor
Da graça, da cruz, do poder de Jesus
E todos os povos o exaltarão
Cumprindo o chamado da grande
missão. Tudo o que sou...
Quebranta-me, Senhor.
Enche-me, Senhor.
Envia-me, Senhor. Usa-me, Senhor.
Tudo o que sou...

Faz-me refletir a beleza
que há em Ti
Tu és para mim mais que tudo
aqui
Vem reinar em mim Senhor
Reina em mim com teu poder
Sobre a escuridão, sobre os sonhos
meus
Tu és o Senhor de tudo o que sou
Vem reinar em mim Senhor (2x)

“E nós temos visto, e testificamos que o Pai enviou seu Filho como
Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de
Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus.”
1 João 4:14-15
* Hino 454 HCC-Eu sou de Jesus (Rowe/Ackley)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
“Porque, se com a tua boca CONFESSARES A JESUS como Senhor, e
em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será
salvo;” Romanos 10.9
* Hino 248 HCC-Ao findar o labor desta vida (Diener)
* Intercessão
* Cântico: “Nossa geração precisa ir”(Viana)
Nossa geração precisa ir ser
Fonte de libertação
profeta:
e Príncipe da Paz.
voz de Deus pra todas as nações
Nossa geração precisa ir
Proclamar aquele que venceu
Declarar o amor de Deus
Com autoridade e poder
que muda corações.
Toda a terra há de ouvir sua voz
Cada um de nós a seu dispor
E entre os povos se ouvirão os
Há de ser, em Cristo, sal e luz.
louvores de Deus
E adorarão ao Rei Jesus,
* Leitura Bíblica Mateus 10.28-33
28. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma; temei
antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o
corpo.
29. Não se vendem dois passarinhos por um asse? e nenhum deles cairá
em terra sem a vontade de vosso Pai.
30. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados.
31. Não temais, pois; mais valeis vós do que muitos passarinhos.
32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também
eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus.
33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei
diante de meu Pai, que está nos céus.
* Mensagem “Testemunhas vivas confessando a Jesus”
* Oração
* Poslúdio

Pr Sória
instrumentos

IEBAM - IGREJA QUE SERVE AO SENHOR COM ALEGRIA”

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 Dirce Mizarelo; Dirce Pomar, Camila Gargalaca (em tratamento de saúde com
internação hospitalar periódica); D. Josefina , D.Waldecy, D. Alexandrina; D. Geraldina,
D. Pola Coev , D. Julieta (mãe do irmão Carlos Placêncio); D. Tereza Marques Fleming (
mãe da irmã Márcia); D. Celeste e família; Élcia Neves da Silva;
Irmãos Alfredo, Jurandy (fazendo Hemodiálise); Luiz Lisboa (tratamento de saúde); Pai do
irmão José Roberto; Fábio (irmão da Cláudia Leffer), Teodósio Novacov; irmãos Elmo e
Dorcília, Kátia Letizio (prima Walter Leffer);Irmãos Elpídio e Josefa; Cleide (filha da D.
Aparecida); Márcia Maria (Nora da D. Amélia); Roseli (irmã do Rogério); Saúde do Wilson
Batista; Irmãos Tedeu e Talita; Wilson Bernardo (pai da Silmara); Miriam Ciuccio;
Eduardo Ialamov
Giorgia (filha da Bianca e Danio) cirurgia; D. Benedita (Mãe da Vilda)
Familiares não crentes. Novos crentes; Desempregados.
GRÁVIDAS: Rose; Luciana Peres; Camila e Dayse (Noras da irmã Suely Germano).
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL - ABRIL MÊS DA EBD

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 de todas as idades.
MINISTÉRIO COM NOVOS CRENTES

Iniciamos um novo curso para dar uma base bíblica sólida e profunda, tanto
para crentes recém convertidos como também para os que ainda não tiveram
ensino doutrinário e bíblico satisfatórios. Não é um curso de preparação para o
batismo, mas sim uma descoberta de verdades, conceitos ensinos que muitas
vezes o crente ainda não aprendeu. Quem desejar pode se inscrever com a irmã
Lúcia Sória ou com o irmão João Marcos.
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.

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.
PARTICIPE do Culto de Oração e estudo da Palavra de Deus às quartas-feiras às 20h!
Vale a pena orar e estudar juntos a Bíblia Sagrada.
MARÇO
16 (Sáb)- Celebração Infantil - 15h

21 (Qui)- Ministério da Idade de Ouro - 15h
22 (Sex)- Ministério de Casais - 20h (casa dos irmãos Vânia e Cleber)
23 (Sáb)- Ministério Jovem Jovens Casais
PÁSCOA - 31/03

06h00- Culto da Alvorada
07h30- Café da Manhã
08h30- E.B.D
09h30- Culto Matutino
19h- Culto Vespertino - Cantata
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

NASCIMENTO

Nasceu a Giulia, no dia 06/03, filha de Greice e Vitor, aos pais nossos
parabéns e que Deus abençoe toda a família juntamente com a Giulia.

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

10 de Março de 2013

O DIA DA MULHER SERÁ QUE OS HOMENS SABEM COMO É?
O dia da mulher é normalmente longo, cansativo, cheio de temores e de
questionamentos. A ansiedade e a expectativa fazem parte do dia a dia da mulher.
Os homens não param para avaliar a jornada de trabalho da mulher e muito
menos as características peculiares do emprego de tempo, da organização e
administração da casa, das coisas e da vida delas e dos filhos, maridos,
namorados, chefes, colegas, subalternos e tantos outros que cruzam seus
caminhos.
O dia da mulher nas crônicas sociais das “socialites”, com o glamour dos
estilistas e a produção estética cinematográfica dos maquiadores, é apenas uma
aparência frívola do “Jet-set” paulistano e carioca, como apresentado por
“Mulheres Ricas”, numa rede de televisão e é inatingível, e não desejável à
maioria absolutas das mulheres.
O dia a dia da mulher, no mundo todo, é de trabalho intenso, de
estresses e lutas a cada instante e constantemente de frustrações e até mesmo de
medo. O fato de a mulher ter adquirido notoriedade e poder em várias áreas da
Sociedade é devido ao esforço, capacidade, autoridade e inteligência própria
devido ao grande amor de Deus para com a Mulher, sempre dignificada pelas
Escrituras Sagradas.
O dia a dia precisa, também, ser visto nas crônicas policiais. Em pleno
século 21 há uma grande desigualdade salarial, um preconceito enorme e uma
incompreensão absurda. Muitos homens se achando “donos” das mulheres, por
isso, as agride com palavras, gestos e atitudes. O número crescente de estupros,
uma das mais animalescas, grotescas e asquerosas formas de violência, cresce em
centros urbanos e nos pequenos e distantes aglomerados.
Acho poética e justa a idéia de um dia especial para as mulheres. Mas,
Dia da Mulher, é todo dia. E todo dia o homem, seja marido, pai, filho, irmão,
padrasto, amigo, namorado, chefe, subalterno, professor, aluno, colega, ou
apenas alguém presente em qualquer lugar, deve, sobretudo, RESPEITAR a
mulher ao seu lado.
Atitudes inconvenientes, de aproveitadores que vêem a mulher como
escrava, objeto ou simplesmente um corpo bonito e prazeroso, subestimando seu
valor de Pessoa Humana criada por Deus e valorizada por Ele, essas atitudes, e até
mesmo a idéia, precisam ser banidas da mente e coração.
Homem de bem, é companheiro, parceiro, participante e cooperador
das mulheres, respeitando-as e dando-lhes o devido valor. Que cada homem saiba
dar valor ao dia a dia da mulher
“Todavia, no Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é
independente da mulher. pois, assim como a mulher veio do homem, assim também o
homem nasce da mulher, mas tudo vem de Deus”. (1 Coríntios 11:11-12 )
PASTOR PAULO ROBERTO SÓRIA
pastorsoria@iebam.org.br

