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* Prelúdio
instrumentos
NÃO PERCAMOS A OPORTUNIDADE DE BUSCAR AO SENHOR EM
TODO TEMPO
“Bendirei ao Senhor em todo o tempo; o seu louvor estará continuamente na minha
boca.” Salmo 34.1
* Oração
* Hino 401 H CC-Logo de manhã (Aristeu Pires Jr)
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas e Pastorais
* Em todo tempo (Smith)
congregação
Em todo tempo eu louvarei ao
Engrandecei ao Senhor,
Senhor
engrandecei-o comigo
Sempre estará nos meus lábios
E todos a uma exaltemos o nome
o seu louvor
Seu glorioso nome.
Alegrar-se-á no Senhor, ó
minh'alma.
NÃO PERCAMOS A OPORTUNIDADE DE TESTEMUNHAR
“Andai em sabedoria para com os que estão de fora, usando bem cada oportunidade.
A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para saberdes como deveis
responder a cada um.” Colossenses 4.5,6
* Para melhor Deus te usar (Natália Fernandes Santos)
congregação
Pra tudo neste mundo tem tempo
Conhecer pessoas,
É de Deus todo o tempo,
criar coisas boas,
use-o para adorá-lo.
Tempo pra aprender e ensinar.
Tempo de plantar e colher,
Do amor de Cristo falar
De triste ficar e depois se alegrar.
E muitas almas ganhar
Tempo, use bem o seu tempo
E a Deus glorificar!
Para se conhecer
Vem louvar, adorar...
e melhor Deus te usar.
O tempo útil fazer,
Vem louvar, adorar,
Tempo de se conhecer
Para melhor Deus te usar.
Sempre sua glória mostrar.
Para melhor Deus te usar.
Vem louvar, adorar,
Para melhor Deus te usar.
Sua vida lhe dedicar.
NÃO PERCAMOS A OPORTUNIDADE DE FAZER O BEM
“Então, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, mas principalmente aos
domésticos da fé.” Gálatas 6.10
* Hino 390 H CC-Filhos da luz (Kalley,Pitrowsky)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Leitura Bíblica Textual: I Timóteo 2.1-4 e Romanos 10.14
I Timóteo 2.1 Exorto, pois, antes de tudo que se façam súplicas, orações,
intercessões, e ações de graças por todos os homens,
2 pelos reis, e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma
vida tranqüila e sossegada, em toda a piedade e honestidade.
3 Pois isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador,
4 o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno
conhecimento da verdade.

* Mensagem “Jovens que aproveitam as oportunidades”
Pr Soria
“Portanto, vede diligentemente como andais, não como néscios, mas como sábios, usando
bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus.” Efésios 5.15,16
* Oração
* Poslúdio
instrumentos

CULTO
CULTODALVORADA
VESPERTINO
18 de
AGOSTO
2013- -06h00
19h00
08 de
ABRIL
de de
2012

* Prelúdio
instrumentos
“Vós não me escolhestes a mim mas eu vos escolhi a vós, e vos designei, para
que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto
pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda.” João 15.16
* Oração
CULTO DALVORADA
08 de ABRIL de 2012 - 06h00
* Hino
436 HCC- Queremos te conhecer mais e mais (Cruz)
congregação
* Interlúdio
instrumentos
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
* Boas Vindas e Pastorais
* Cântico O meu louvor
congregação
O meu louvor é fruto
se levantem contra mim
do meu amor por ti, Jesus
Meus lábios não se fecharão
De lábios que confessam
Pra sempre hei de te louvar. O meu
o teu nome
louvor...
É fruto de tua graça,
Ainda que cadeias venham me
prender
e da paz que encontro em ti
Ainda que os montes
E do teu Espírito que habita em mim,
desabem sobre mim
que habita em mim
Meus lábios não se fecharão
Ainda que as trevas
Pra sempre hei de te louvar
venham me cercar
Ainda que os homens
“Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica,
moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade,
e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que
promovem a paz.” Tiago 3.17-18
*Cântico Super abundandte graça
congregação
Somos filhos da graça
Graça, graça, super abundante
Graça, Super abundante graça
divina e sem par
Somos filhos da graça
Frutos do amor
de Cristo Jesus,
que nos veio alcançar.
Tirados das trevas
Graça que livra
para o reino da luz.
da morte e pecado,
Assim somos santos, justificados,
Por ela nós somos reconciliados
E um dia seremos glorificados (2x)
Por ela nós somos reconciliados
CULTO VESPERTINO
07 de JULHO de 2013 -19h00

* Hino 496 HCC - Barnabé, homem de Deus (Kerr eto/Rehder)
congregação
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)

* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
“Não detenhas para comigo, Senhor a tua compaixão; a tua benignidade e a
tua fidelidade sempre me guardem.” Salmo 40.11
* Hino 25 HCC- Tu és fiel (Chisholm/Runyan)
* Intercessão
* Cântico Poderoso para salvar (Morgan/Paula)
congregação
Todos necessitam
Falhas e temores, enche o meu viver
de um amor perfeito, Perdão e
A minha vida entrego
compaixão, todos necessitam de
Pra seguir teus passos, A ti me rendo
graça e esperança, de um Deus que
Cristo move as montanhas
salva
E tem poder pra salvar (2x)
Cristo move as montanhas e tem
Pra sempre autor da salvação
poder para salvar, tem poder para
Jesus a morte venceu,
salvar, pra sempre, autor da salvação
sobre a morte venceu
Jesus a morte venceu, sobre a morte
Possa o mundo ver brilhar a luz
venceu
Cantamos para a glória do Senhor
Me aceita com meus medos
Jesus Cristo.
* Leitura Bíblica Números 17.1-10 e Hebreus 4.14-16

Números 17. 1 Então disse o Senhor a Moisés:
2 Fala aos filhos de Israel, e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os
seus príncipes, segundo as casas de seus pais, doze varas; e escreve o nome de cada um
sobre a sua vara.
3 O nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi; porque cada cabeça das casas de seus
pais terá uma vara.
4 E as porás na tenda da revelação, perante o testemunho, onde venho a vós.
5 Então brotará a vara do homem que eu escolher; assim farei cessar as murmurações
dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós.
6 Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes deram-lhe varas,
cada príncipe uma, segundo as casas de seus pais, doze varas; e entre elas estava a vara
de Arão.
7 E Moisés depositou as varas perante o Senhor na tenda do testemunho.
8 Sucedeu, pois, no dia seguinte, que Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que
a vara de Arão, pela casa de Levi, brotara, produzira gomos, rebentara em flores e dera
amêndoas maduras.
9 Então Moisés trouxe todas as varas de diante do Senhor a todos os filhos de Israel; e
eles olharam, e tomaram cada um a sua vara.
10 Então o Senhor disse a Moisés: Torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho,
para se guardar por sinal contra os filhos rebeldes; para que possas fazer acabar as suas
murmurações contra mim, a fim de que não morram.
Hebreus 4.14 Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que
penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão.
15 Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas
fraquezas; porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado.
16 Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos
misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno.

* Mensagem “Flores e frutos da compaixão divina”
* Oração
* Bênção Coral
* Poslúdio

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
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 (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 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

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.
COMUNICADO DE FALECIMENTO
O irmão Jurandy Amaral veio a falecer na segunda-feira depois de ter sido
internado na madrugada de domingo. Na terça feira a noite tivemos um momento
de culto de gratidão pela sua vida e na quarta-feira, no crematório de Vila Alpina,
novamente pudemos rogar o consolo do Senhor para a família.
Que Deus conforte a irmã Zilda e seus familiares.

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.

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”

29 (Qui) Ministério da Idade de Ouro - 15h - Reunião Mensal
30 (Sex) Círculo de Leitura - 20h
AGOSTO - Mês dos Jovens e Adolescentes

- 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.
CULTO MUSICAL CULTO COM A PARTICIPAÇÃO JOVENS MÚSICOS
DOMINGO PRÓXIMO A NOITE
Teremos a participação de um grupo de Jovens Músicos dirigidos pela Priscila, que
toca violonchello que esteve no curso de Scrapbooking. Teremos violoncelo, carron
e violão. O pastor pregará sobre o tema:”o bem e o mal da música na vida e na
igreja.” Música Diversão ou Louvor?

“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

MISSÃO EM GEORGE OETTERE
Hoje os irmãos Antônio e Silmara Mizarelo estão cooperando com nossa Missão de
Sorocaba. Que Deus os abençoe. O seminarista Evandro Junior está de férias.

18 de AGOSTO de 2013

O SEGREDO DO SUCESSO JOVENS QUE APROVEITAM AS OPORTUNIDADES
TRANSFORMAR A CRISE EM OPORTUNIDADE
Na língua chinesa, a palavra crise pode significar, ao mesmo
tempo, perigo ou oportunidade, depende de sua interpretação. Você que é
participante da IEBAM saiba transformar qualquer crise em sucesso e viva
crescendo na beleza da graça e na maravilha da santidade. Seja portanto:

INVESTIDOR, de todos os seus recursos na agência do Reino
que é a Igreja, para que ela alcance seus objetivos em todas as áreas de ação,
desde sua manutenção até seus objetivos fins que são: missões e
evangelização.
EMPREENDEDOR, tomando iniciativas, realizando projetos e
olhando a vitória no futuro como sendo um alvo alcançável. ENGAJADO
nos ministérios e participante assíduo nos cultos dominicais e no do meio
da semana.
BALIZADOR da sua própria trajetória, assim como a de toda a
Igreja, através da Bíblia Sagrada. Vendo e revendo doutrinas e ensinos
bíblicos como uma bênção tanto na prática como na pregação. Adequando
a ação diária, ou seja, a prática, ao ensino, isto é, à teoria.
ANGARIADOR da atenção do mundo ao redor, para a pessoa
de Jesus Cristo, fazendo com que todos os olhares se voltem para a
mensagem da cruz e o poder que dela emana. Desta forma, trazendo
pessoas aos pés do Senhor, para que O sirvam através da Igreja que é a
Agência do Reino de Deus no Mundo.
MOBILIZADOR dos esforços dos participantes da IEBAM,
para que todos vivam a FÉ, experimentem compartilhar o AMOR, sejam
construtores da PAZ e priorizem a vida comunitária. Fazendo a Igreja
crescer em número, mas, sobretudo na beleza da GRAÇA e na maravilha
da SANTIDADE.
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

