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* Prelúdio
instrumentos
CULTIVEMOS OS VALORES VERDADEIROS QUE EMANAM DO
PRÓPRIO SENHOR DEUS
“Meu é o conselho, e a verdadeira sabedoria; eu sou o entendimento; minha é a
fortaleza” Provérbios 8:14
* Oração
* Hino 212 HCC-Ó Senhor, vem me dirigir (Moraes/Manuel)
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas
* Cântico: Reina em mim
congregação
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
Sobre meu pensar, tudo o que eu
falar

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)

Vem reinar em mim, Senhor! (2x)

* 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...

CULTIVEMOS OS VALORES VERDADEIROS QUE O SENHOR NOS
ENSINA ATRAVÉS DA SUA PALAVRA
“Os preceitos do Senhor são retos, e alegram o coração; o mandamento do Senhor é
puro, e alumia os olhos. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro
fino; e mais doces do que o mel e o que goteja dos favos. Salmos 19:8 e 10
* Hino 216 HCC-Eu quero o pão do céu (Lathbury/Sherwin)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Leitura Bíblica Textual: Isaías 5.18-20; Lucas 11.28; Salmo 32.1
Isaías 5:20 - Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal; que põem as trevas
por luz, e a luz por trevas, e o amargo por doce, e o doce por amargo!

Isaías 5:18-20 Ai dos que puxam a iniqüidade com cordas de falsidade, e o
pecado como com tirantes de carros! E dizem: Apresse-se Deus, avie a sua obra,
para que a vejamos; e aproxime-se e venha o propósito do Santo de Israel, para
que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal; que põem
as trevas por luz, e a luz por trevas, e o amargo por doce, e o doce por amargo!

Lucas 11:28 - Mas ele respondeu: Antes bem-aventurados os que ouvem a
palavra de Deus, e a observam.
Salmos 32:1 - Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo
pecado é coberto.
* Mensagem

“Valores Verdadeiros”

Pr Soria

* Oração
* Hino Ocasional
* Poslúdio

instrumentos
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* Prelúdio
instrumentos
“Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor.”
Salmos 122:1
* Oração
* Hino 382 CC-Vamos à igreja (Pitts,Ginsburg)
* Interlúdio
instrumentos
* Inspiração Musical “Ó que grande alegria senti”
Coro IEBAM
* Boas Vindas e Pastorais
* 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...

“Louvai ao Senhor. Louvai o nome do Senhor; louvai-o, servos do Senhor,
vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus.”
Salmos 135:1-2
* Cântico: “Comunhão e adoração”
Hoje estamos, reunidos
Todos juntos, louvemos ao Senhor
para louvar ao Senhor
Nosso Deus Pai, o autor da criação
Sua glória, como um rio,
No Seu trono, ouvindo Ele está
está neste lugar
Nosso louvor, nosso louvor.
Comunhão e adoração
Tua igreja, bem unida,
É o que Deus reservou pra nós
Nenhum mal poderá destruí-la
Sua alegria está neste lugar
Ela é forte e poderosa
Sua paz entre nós hoje está
Sobre a terra prevalecerá.

* Cântico: “Casa de Deus”(Barros/Manhãs)
Amado meu, entrego a Ti o
Corpo Santo em família
meu coração
Somos casa de Deus, a morada
Espírito de Deus, eu sou tua
do Pai
habitação
Contra ela nada prevalecerá
Sou morada adornada pela
Somos um no Senhor,
santidade
somos povo de Deus
Tua voz nessa geração
Tua Igreja resplandecerá
Amado meu, estou aqui e vejo
Na Tua palavra, me edificarei
pela fé
A Tua palavra eu multiplicarei
O céu se abrir, e o derramar de
Na Tua palavra, me edificarei
tudo que Tu és
A Tua palavra eu multiplicarei
O amor do Noivo pela Noiva
Somos casa de Deus...
restaurada
“Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil.
Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da
perversidade.” Salmos 84:10
* Cântico: “Em Espírito e em Verdade”
congregação
Pra te adorar, ó Rei dos Reis
Em Espírito, em verdade, te
Foi que eu nasci, ó Rei Jesus
adoramos, te adoramos
Meu prazer é te louvar,
Em Espírito, em verdade, te
meu prazer é estar nos átrios do
adoramos, te adoramos
Senhor
Rei dos Reis, e Senhor, te
Meu prazer é viver na casa de Deus,
entregamos nosso viver (2x)
onde flui o amor
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
“Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração
que se fizer neste lugar.” 2 Crônicas 7:15
* Hino 380 HCC-Com a minha voz clamo ao Senhor (Geier)
* Intercessão
* Hino 366 HCC-Em mim vem habitar (Costa/Doane)
* Leitura Bíblica Textual: Isaías 57.15 e Jeremias 32.27
Isaías 57:15 - Porque assim diz o Alto e o Excelso, que habita na eternidade
e cujo nome é santo: Num alto e santo lugar habito, e também com o
contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes, e
para vivificar o coração dos contritos.
Jeremias 32:27 - Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne; acaso
há alguma coisa demasiado difícil para mim?
* Mensagem
“Habitação de Deus”
Pr Sória
* 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 Dirce Mizarelo; Dirce Pomar, CD. 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; Zilda (operação
da vista);
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;
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

21 (Qui)- Ministério da Idade de Ouro - 15h
22 (Sex)- Ministério de Casais - 20h (casa dos irmãos Vânia e Cleber)
PREPARANDO A 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

GABINETE PASTORAL
O Pastor Sória está disposição para aqueles que desejarem um encontro para
orientação e oração. Os irmãos podem agendar no Gabinete Pastoral com a Lú,
ou ligar diretamente no celular (11) 99938-0471.

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

17 de Março de 2013

“Habitação de Deus”
Deus nos criou para vivermos em comunhão com Ele.
Somos habitação de Deus, isto é, fomos criados para termos uma
plena, perfeita e completa intimidade com Ele. Fomos feitos à Sua
imagem e semelhança. Dentro de nós foi insuflado o fôlego da vida, o
Espírito Santo. Lemos na Palavra Santa: “E formou o SENHOR Deus o
homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida; e o
homem foi feito alma vivente”. (Gênesis 2:7)
Ter comunhão, ser unido ao Pai, como se fossemos um com Ele,
parece utópico e inverossímil, no entanto possível e ao alcance de todos os
que desejarem ardente e profundamente. Em Cristo podemos ter acesso
completo ao Pai e permanecer com Ele, sendo Sua morada. Jesus nos
ensina isso na oração sacerdotal:
“E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão
de crer em mim; para que todos sejam um; assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em
ti, que também eles sejam um em nós; para que o mundo creia que tu me enviaste.
E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um;
eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o
mundo conheça que tu me enviaste, e que os amaste a eles, assim como me amaste
a mim. Pai, desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me tens
dado, para verem a minha glória, a qual me deste; pois que me amaste antes da
fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço;
conheceram que tu me enviaste; e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lho farei
conhecer ainda; para que haja neles aquele amor com que me amaste, e também eu
neles esteja”. João 17.20-26
Essa é a vontade de Jesus Cristo, e nada é impossível a Deus. “ Eis
que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne; acaso há alguma coisa
demasiado difícil para mim?” (Jeremias 32:27)
Que privilégio maravilhoso é esse de sermos morada de Deus.
Através da aceitação de Jesus como Salvador e Senhor podemos sentir a
gloriosa presença do Senhor em nossa vida. Ele, que habita o infinito e o
lugar santo dos santos, passa a morar em nós. ' Porque assim diz o Alto e o
Excelso, que habita na eternidade e cujo nome é santo: Num alto e santo
lugar habito, e também com o contrito e humilde de espírito, para
vivificar o espírito dos humildes, e para vivificar o coração dos contritos.'
Isaías 57:15
Viva na grande alegria dessa comunhão.
PASTOR PAULO ROBERTO SÓRIA
pastorsoria@iebam.org.br

