CULTO
CULTODALVORADA
MATUTINO
16 de
JUNHO
2013 --10h30
08 de
ABRIL
dede2012
06h00

* Prelúdio

instrumentos

“Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus
Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual
estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus.”
Romanos 5.1,2

* Oração
* Hino 15 CC-Exultação
* Interlúdio
* Boas Vindas e Pastorais

(Crosby,Jones/Doane)

congregação
instrumentos

“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 314 HCC-Preciosa a graça de Jesus
* Cântico: É bastante pra mim a tua graça

(Newton/Excell)

congregação
congregação

É bastante pra mim a tua Graça
A Tua Graça é melhor do que a vida
Receber a Salvação e o seu perdão
Meus lábios te louvam
É maravilhoso saber
e te bendirei
que para sempre com Jesus vou viver
Em teu nome minha voz levantarei
É bastante pra mim a Tua Graça
Aleluia, Amém.
“Mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de
Cristo.” Efésios 4.7

* Hino 193 HCC- Maravilhosa graça! (Lillenas)
congregação
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Leitura Bíblica Isaías 40.1-8

1 Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus.
2 Falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a
sua iniqüidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do SENHOR, por
todos os seus pecados.
3 Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do SENHOR; endireitai no
ermo vereda a nosso Deus.
4 Todo o vale será exaltado, e todo o monte e todo o outeiro será abatido; e o que
é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará.
5 E a glória do SENHOR se manifestará, e toda a carne juntamente a verá, pois a
boca do SENHOR o disse.
6 Uma voz diz: Clama; e alguém disse: Que hei de clamar? Toda a carne é erva e
toda a sua beleza como a flor do campo.
7 Seca-se a erva, e cai a flor, soprando nela o Espírito do SENHOR. Na verdade o
povo é erva.
8 Seca-se a erva, e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente.
*Mensagem “A Consolação do Senhor”
Pr Sória

* Cântico:É tua graça

(Manhães/Barbosa)

É tua graça que liberta,
é tua graça que me cura
É tua graça que sustenta
a minha vida.
Por teu sangue tenho acesso
à tua graça preciosa,

* Oração/ * Poslúdio

congregação

Te louvo, te amo, Jesus.
Tua graça é melhor que a vida,
Tua graça é o que me basta.
Favor imerecido do céu, do céu, pra
mim.

instrumentos

CULTO
CULTODALVORADA
VESPERTINO
09 de
JUNHO
2013 --19h00
08 de
ABRIL
dede2012
06h00

* Prelúdio
instrumentos
“E isto peço em oração: que o vosso amor aumente mais e mais no pleno
conhecimento e em todo o discernimento, para que aproveis as coisas
excelentes, a fim de que sejais sinceros, e sem ofensa até o dia de Cristo;
cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para glória e
louvor de Deus.” Filipenses 1.9-11
* Oração
* Hino 318 HCC-Que alegria é crer em Cristo (Stead/Kirkpatrick)
* Interlúdio
instrumentos
* Inspiração Musical “Jesus alegria dos homens” (Bach)
Coro IEBAM
* Boas Vindas e Pastorais
“Regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam
continuamente os que amam a tua salvação: Engrandecido seja o Senhor.”
Salmo 40.16
* Cântico Grande é o Senhor
congregação
Grande é o Senhor
Por isso diante dele nos prostramos
e mui digno de louvor
Queremos o teu nome engrandecer
Na cidade do nosso Deus,
E agradecer-te
seu santo monte
por tua obra em nossas vidas
A alegria de toda a terra
Confiamos em teu infinito amor
Grande é o Senhor,
Pois só tu és o Deus eterno
em quem nós temos a vitória
sobre toda a terra e céu
E que nos ajuda contra o inimigo
“Alegrem-se os céus, e regozije-se a terra; brame o mar e a sua plenitude.”
Salmo 96.11
* Cântico Alegrem-se os céus
congregação
Alegrem-se os céus, Regozije-se a terra
Aleluia! Aleluia!
Diagm-se entre as nações:
Aleluia! O Senhor Reina.
O Senhor reina.
* Hino 323 HCC-Eu alegre vou na sua luz (DeVenter/Weeden)
congregação
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical “Regozijai-vos” (Haendel)
Coro IEBAM
“Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides; ainda que
falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento;
ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja
gado. todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha
salvação.”
Habacuque 3.17,18
* Hino 339 CC-Não consintas (Crosby,Ginsburg/Sankey)
congregação
* Intercessão

* Cântico Minha esperança está no Senhor
congregação
por mim
Minha esperança está no Senhor
Minha esperança ...
Desde agora e para sempre
Minha esperança está no Senhor, só Sua misericórdia vem no amanhecer
Para encontrar aquele que se
no Senhor
arrependeu
Eu me entrego na presença do
Traz o perdão e liberta o coração
Senhor
Quem nele confiar a paz encontrará
O que conhece o começo e o fim
O vendaval diante dele se acalmou Minha esperança ...
Ele morreu por nós por você e
* Leitura Bíblica Textual: II Reis 4.42-44, João 6.8-9
42 E um homem veio de Baal-Salisa, e trouxe ao homem de Deus pães das
primícias, vinte pães de cevada, e espigas verdes na sua palha, e disse: Dá
ao povo, para que coma.
43 Porém seu servo disse: Como hei de pôr isto diante de cem homens? E
disse ele: Dá ao povo, para que coma; porque assim diz o SENHOR:
Comerão, e sobejará.
44 Então lhos pôs diante, e comeram e ainda sobrou, conforme a palavra
do SENHOR.
João 6:8-9
8 E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe:
9 Está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos; mas
que é isto para tantos?
* Mensagem “Fé e Poder - Pães e espigas que saciam”
* Oração
* Poslúdio

Pr Sória
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
 Celebrando com júbilo
 Servindo com alegria
 Cantando com prazer
 Vivendo como suas ovelhas
 Demonstrando gratidão

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 (sofreu uma queda e está se recuperando em casa); Aparecida Carleto;
Júlia Bernado (Sobrinha da Silmara); 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: Rogério (recuperação), Archela, Ezequiel, Alfredo, Jurandy (fazendo
Hemodiálise); Luiz Lisboa (tratamento de saúde); José (Pai do irmão José Roberto);
Fábio (irmão da Cláudia Leffer), Teodósio Novacov; Walter Amaral; Ariosvaldo Petcov
(irmão Cláudia), Ricardo Dias (cirurgia), 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: Rose; Luciana Peres; Dayse (Nora da irmã Suely Germano); Yasmim
IRMÃO ARCHELA
Está se recuperando e se sentindo melhor. Continuemos orando por ele que deverá
fazer vários exames nos próximos dias. Lembremo-nos de orar também pela sua
família e por sua esposa irmã Célia.
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.
WWW.IEBAM.ORG.BR
Compartilhe! Esse é o seu NOVO SITE.
Você já entrou na nova página da sua igreja?
Entre, compartilhe e divulge.

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.
CÍRCULO DE LEITURA
Encontro dia 21 de Junho às 20h.
MINISTÉRIO DA IDADE DE OURO

Quinta-feira dia 27 de Junho - 15h

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.

02 a 06 de JULHO - EBF - BÍBLIAS PARA CRIANÇAS

Participe doando seu tempo. Precisamos montar a equipe, procure a irmã
Natália e disponha-se. A equipe inicia seu trabalho dia 01/07.
Campanha “Doe uma Bíblia” para as crianças da EBF esperamos sua
adesão.
Procure o Ministério Infantil.

“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

16 de JUNHO de 2013

SOMOS ADMINISTRADORES DO REINO DE
DEUS
Jesus é o Senhor de nossa vida e de tudo o que temos. Seu
senhorio passa pelo cosmos e atinge todo o Universo. Davi declara “Os
céus proclamam a gloria de Deus e o firmamento anuncia a obra das
suas mãos” (Salmo 19.1).
O teólogo franco-alemão Oscar Cullmann (1902/1999)
afirma: “O senhorio de Cristo há de se estender a todos os âmbitos da
criação. Se houvesse um só onde este senhorio fosse excluído não seria
total e Cristo deixaria de ser o Kyrios”.
Esse senhorio é real e legítimo. Sua realidade se atém ao
fato da criação. “Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem
ele nada do que foi feito se fez” (João 1.1); e sua legitimidade é
demonstrada na redenção. “Porque fostes comprados por preço;
glorificai a Deus no vosso corpo” (1Cor 6.20).
Nossa responsabilidade como mordomos é permitir que
Cristo estenda seu senhorio em nossa vida, atingindo todos os pontos
de nosso viver. Todos os nossos sentidos devem estar subordinados a
Cristo. Quando o que somos estiver aos pés do Senhor, tudo o que
temos, de igual forma lhe será consagrado. “E vivo, não mais eu, mas
Cristo vive em mim” (Gal 2.20).
A soberania de Deus é incontestável e precisamos a cada
dia nos dar conta que nada somos sem as dádivas maravilhosas do
Criador. Paulo nos declara peremptoriamente: “não sois de vós
mesmos” (I Cor. 6.19). Não somos senhores de nossos próprios desejos.
Em tudo dependemos de Deus.
Que maravilhosa honra temos nós. Somos cooperadores
numa empreitada extraordinária. Somos administradores do Reino de
Deus.
PASTOR PAULO ROBERTO SÓRIA
pastorsoria@iebam.org.br

CONTA BANCÁRIA
Banco Itaú - Agência 0056 - Conta Corrente 12556-0
CNPJ 50.860.832/0001-56

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

“IEBAM - IGREJA QUE SERVE AO SENHOR
COM ALEGRIA”

