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* Prelúdio
instrumentos
“Aprendei a fazer o bem; buscai a justiça, acabai com a opressão, fazei
justiça ao órfão, defendei a causa da viúva.” Isaías 1.7
* Oração
* Hino 492 H CC-Mãos ao trabalho (Coghill/Mason)
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas e Pastorais
* Cantarei teu amor pra sempre (Smith)
congregação
Dos montes, corre para o mar,
Cantarei Teu amor pra sempre,
o teu rio de amor por mim
Cantarei Teu amor pra sempre
Eu abrirei meu coração
Meu coração exulta,
deixando o Teu querer entrar
de alegria eu canto.
Se o mundo conhecer a Ti,
Me alegro por ti pertencer,
ele se encherá com a Tua alegria.
levantarei as minhas mãos
O Teu amor me alcança
Cantarei Teu amor pra sempre
e me faz louvar-te
* Quero te louvar (D.Bianchi)
congregação
Com Tua paz, enche o meu ser,
Mesmo imperfeito como sou,
Com Teu perdão renova-me
Quero abrir meu coração
Sei que Tu estás aqui.
E te louvar, te engrandecer
Há uma expressão de amor,
Pois só Tu és o meu Senhor.
Sinto Tua presença em mim,
Mesmo sabendo quem eu sou
Quero te louvar!
Cuida de mim com Teu amor
Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado.”
Tiago 4.17
* Hino 551 HCC - Se eu posso hoje o bem fazer (Kleiser/Cram)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Momento de Gratidão pelos pais
Min de Educação Religiosa
* Leitura Bíblica Textual: Gálatas 6.1-10
1 Irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, vós que
sois espirituais corrigi o tal com espírito de mansidão; e olha por ti mesmo,
para que também tu não sejas tentado.
2 Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo.
3 Pois, se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si
mesmo.
4 Mas prove cada um a sua própria obra, e então terá motivo de glória
somente em si mesmo, e não em outrem;
5 porque cada qual levará o seu próprio fardo.
6 E o que está sendo instruído na palavra, faça participante em todas as boas
coisas aquele que o instrui.
7 Não vos enganeis; Deus não se deixa escarnecer; pois tudo o que o
homem semear, isso também ceifará.

8 Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção; mas
quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna.
9 E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se
não houvermos desfalecido.
10 Então, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, mas
principalmente aos domésticos da fé.
* Mensagem “Cansados de fazer o bem”
Pr Soria
“Vós, porém, irmãos, não vos canseis de fazer o bem.”
II Tessalonicenses 3.13
* Oração
* Poslúdio
instrumentos

CULTO
CULTODALVORADA
VESPERTINO
11 de
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2013- -06h00
19h00
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2012

* Prelúdio

instrumentos

O SENHOR É NOSSO LIBERTADOR
“O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador; o meu Deus, o
meu rochedo, em quem me refúgio; o meu escudo, a força da minha salvação, e o
CULTO DALVORADA meu alto refúgio.” Salmo 18.2
08 de ABRIL de 2012 - 06h00
* Oração
* Hino 66 HCC- Cantarei ao meu Salvador (Smith/Ackley)
congregação
* Interlúdio
instrumentos
* Inspiração Musical “Desperta pro grande amor”
Coro IEBAM
* Boas Vindas e Pastorais
* Cântico Eu me alegro em ti (Webter,Paula/Cottrell)
congregação
Tu és tudo o que eu desejo.
A Ti bendirei pra sempre
Eu me alegro em Ti
Em ti confiarei Senhor
E do Senhor direi: Tu és meu
Eu não terei do que ter medo
Deus....
Meus pés só na Rocha firmarei
Meu Deus! Forte! Meu Deus!
Não me abalarei e do Senhor direi
Eu me alegro em ti e do Senhor
Tu és meu Deus, Protetor
direi
Meu refúgio, Libertador
Tu és meu Deus, Protetor,
Meu abrigo, torre forte,
Meu refúgio, Libertador
Todo o tempo
Meu abrigo, torre forte,
o meu socorro vem de Ti.
Todo o tempo o meu socorro vem de
Não há outro a quem eu ame,
Ti.
ELE NOS LIBERTA DO PODER DO PECADO
“Mas agora, libertos do pecado, e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para
santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o
dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor.”
Romanos 6.22,23
CULTO VESPERTINO
07 de JULHO de 2013 -19h00

* Cântico Ele é o leão da tribo de Judá
congregação
A nossa força em tempos de
Ele é o Leão da tribo de Judá
fraqueza
Jesus tomou nossas cadeias e nos
Uma torre em tempos de guerra
libertou
Óh! Esperança de Israel !
Ele é a rocha da nossa vitória
* Hino 308 HCC- Livre em Cristo (Moraes/Manuel)
congregação
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
ELE NOS LIBERTA DAS TEMPESTADES DA VIDA
“Chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. E
ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água; e cessaram, e fez-se
bonança.” Lucas 8.24
* Hino 328 CC- Sossegai (Baker/Palmer)
* Intercessão
* Cântico Descansarei (Morgan/Paula)
congregação
Cobre-me, com Tuas mãos
Minh'alma está segura em Ti
Com poder,
Sabe bem que em Cristo firme
vem me esconder Senhor
está
Se o trovão e o mar
Se o trovão e o mar se erguendo
se erguendo vem
vem
Sobre a tempestade eu voarei
Sobre a tempestade eu voarei
Sobre as águas Tu também és Rei
Sobre as águas Tu também és Rei
Descansarei, pois sei que és Deus.
Descansarei, pois sei que és Deus.
* Leitura Bíblica Gênesis 45.7 e Êxodo 14.13,14
Genesis 45.7; Deus enviou-me adiante de vós, para conservar-vos
descendência na terra, e para guardar-vos em vida por um grande
livramento.
Exodo 14.13 Moisés, porém, disse ao povo: Não temais; estai quietos, e
vede o livramento do Senhor, que ele hoje vos fará; porque aos egípcios
que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver;
14 o Senhor pelejará por vós; e vós vos calareis.
* Mensagem
“Livramentos constantes”
Pr Sória
* Oração
* Bênção Coral
* Poslúdio
instrumentos
“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

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: Vítor (operação); Wilson Bernardo (pai da Silmara); Archela, Alfredo, Jurandy
(internado no Hosp. Santo Amaro); Luiz Lisboa (tratamento de saúde); José (Pai do irmão
José Roberto); , Teodósio Novacov; Walter Amaral; 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

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
23 (Sex) Ministério de Casais - 20h - Reunião mensal
24 (Sáb) Ministério Jovem
24 (Sáb) M.C.A 18h Salao Social IEBAM
25 (Dom) Culto Musical Especial - Jovens - “O bem e o mal da música na vida do
Jovem”

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.

29 (Qui) Ministério da Idade de Ouro - 15h - Reunião Mensal
30 (Sex) Círculo de Leitura - 20h

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.

- 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.

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
EBM - Escola Bíblica Mensal
Sábado (17/08) às 15h tragam as crianças para um momento de louvor, ensino e
crescimento espiritual. Venha com amigos e vizinhos.
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.

AGOSTO - Mês dos Jovens e Adolescentes

11 de AGOSTO de 2013

DIA DOS PAIS
PAI
Três letras apenas, cujo significado não pode ser contido em vários compêndios de
literatura. Seu sentido é vasto, amplo chegando quase ao limite da perfeição,
posto que se inspira na pessoa do Deus Pai, Criador e Sustentador de todo o
Universo.

PROCRIADOR
Patriarca, gerador de uma família e sustentador do ser gerado. Pai é aquele que
deu de si mesmo, a parcela de vida, complexa e completa, que numa explosão de
alegria e satisfação, cria um novo ser e se multiplica. Pai é o que transmite vida,
cria e responsavelmente sustenta o filho gerado.

AMIGO
O PAI ampara, assegura e proporciona ao filho a mais perfeita e clara
assistência em todas as horas da vida e em todos problemas do viver. Pai é o
amigo que dá o amplexo mais forte e seguro, transmitindo tranqüilidade, paz e
segurança. Pai é aquele que não perde a esperança, nem a confiança.
PAI é o amigo que se alegra com as mínimas alegrias e se entristece com as
menores tristezas do filho amado.

INTERCESSOR
“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

A terceira letrinha do pequeno nome PAI, mostra que pai é aquele que intercede
pelo filho, antes mesmo que seja gerado.
Que ora ao PAI CELESTIAL, pedindo ajuda, proteção e bênção sobre o
bebezinho recém nascido e continua, passo a passo, suplicando, intercedendo pela
criança, jovem, adulto e mesmo quando o filho já está sendo o sustentáculo do
pai, continua por ele intercedendo para que o Senhor derrame bênçãos sobre sua
vida.
AOS PAIS, MINHA HOMENAGEM:
SALMO 128
AOS FILHOS MINHA ADVERTÊNCIA:
PROVÉRBIOS 13.1

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

