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* Prelúdio

instrumentos

COMO FRUTOS DO AMOR DE CRISTO,
ADORAMOS COM TODO CORAÇÃO

“Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que
confessam o seu nome.” Hebreus 13.15

* Oração
* Hino 574 HCC Um só Rebanho (Freire/Morris)
* Interlúdio
* Boas Vindas e Pastorais
* O meu louvor é fruto
O meu louvor é fruto
do meu amor por ti, Jesus
De lábios que confessam o teu nome
É fruto de tua graça,
e da paz que encontro em ti
E do teu Espírito que habita em mim,
que habita em mim
Ainda que as trevas venham me cercar
Ainda que os homens se levantem
contra mim, meus lábios não se
fecharão, pra sempre hei de te louvar
O meu louvor é fruto
Do meu amor por ti, Jesus

instrumentos
congregação

De lábios que confessam o teu nome
É fruto de tua graça,
e da paz que encontro em ti
E do teu Espírito que habita em mim,
que habita em mim
Ainda que cadeias
venham me prender
Ainda que os montes desabem
sobre mim
Meus lábios não se fecharão
Pra sempre hei de te louvar

COMO FRUTOS DO AMOR DE CRISTO,
RECONHECEMOS QUE SEM JESUS NADA PODEMOS FAZER

“Eu sou a videira; vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto;
porque sem mim nada podeis fazer.” João 15.5

* Eu sou a videira verdadeira
Eu sou a videira verdadeira
e o meu Pai é o agricultor
Como o Pai me amou
eu também vos amei
Permanecei no meu amor

congregação

O meu mandamento é este:
que vos ameis uns aos outros
O meu mandamento é este:
Que vos ameis uns aos outros
assim como eu vos amei.

COMO FRUTOS DO AMOR DE CRISTO,
QUEREMOS SEMPRE FAZER A SUA VONTADE

“Mas o fruto do Espírito é: o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a
bondade, a fidelidade. a mansidão, o domínio próprio; contra estas coisas não há lei.”
Galatas 5.22,23

* Hino 496 HCC Barnabé, homem de Deus (Kerr Neto/Rehder)
congregação
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Leitura Bíblica João 15.1-12

1 Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o viticultor.
2 Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta; e toda vara que dá fruto, ele a limpa,
para que dê mais fruto.
3 Vós já estais limpos pela palavra que vos tenho falado.
4 Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós; como a vara de si mesma não pode
dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em
mim.

5 Eu sou a videira; vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito
fruto; porque sem mim nada podeis fazer.
6 Quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara, e seca; tais varas são
recolhidas, lançadas no fogo e queimadas.
7 Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o
que quiserdes, e vos será feito.
8 Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto; e assim sereis meus discípulos.
9 Como o Pai me amou, assim também eu vos amei; permanecei no meu amor.
10 Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor; do mesmo
modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor.
11 Estas coisas vos tenho dito, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo
seja completo.
12 O meu mandamento é este: Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.

* Mensagem “Videira verdadeira e frutos verdadeiros”
* Oração
* Poslúdio

Pr Soria

instrumentos

CULTO
CULTODALVORADA
VESPERTINO
21 de
JULHOde
de2012
2013 -19h00
08 de
ABRIL
- 06h00

* Prelúdio

instrumentos
ESTE É O TEMPO DE BUSCAR A FACE DO SENHOR

“Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.”
Isaías 55.6

* Oração
CULTO DALVORADA
08 de ABRIL de 2012 - 06h00
* Hino
226 HCC- Este é o dia do Senhor (Newton/Red)
* Interlúdio
* Inspiração Musical
* Boas Vindas e Pastorais
* Cântico Encontro com Deus
CULTO VESPERTINO
07 de JULHO de 2013 -19h00

Esta noite é uma noite
De encontro com Deus

* Cântico Essência da adoração
Quando o som se vai tudo se desfaz
Eu me achego a ti
Para dar-te, ó Deus, algo de valor
Que alegre a ti.
Dar-te-ei mais que uma canção
Pois a música em si não é o que queres
de mim.
Tu sondas meu interior
Sabes tudo o que sou
E queres meu coração.
Quero adorar-te com minha alma
És o meu Salvador,
A essência do meu louvor.
Perdão, Senhor, é o que mais quero.
És o meu Redentor,
A essência do meu louvor.

congregação
instrumentos
Coro IEBAM
congregação

Este é o lugar, o lugar melhor
Para termos um encontro com
Deus.
congregação
Quando o som se vai tudo se desfaz
Eu me achego a ti
Para dar-te, ó Deus, algo de valor
Que alegre a ti.
Dar-te-ei mais que uma canção
Pois a música em si não é o que queres
de mim.
Tu sondas meu interior
Sabes tudo o que sou
E queres meu coração.
Quero adorar-te com minha alma
És o meu Salvador, a essência do meu
louvor.
Perdão, Senhor, é o que mais quero.
És o meu Redentor, a essência do
meu louvor.

ESTE É O TEMPO DE SERVIR AO SENHOR COM ALEGRIA
“Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico.” Salmo 100.2
* Cântico: Louvar-te-ei com meu serviço
congregação
Ó Jesus eu quero tanto te servir
aqui, Senhor.
Com a vida, com meus bens e o
meu amor, quero dar de mim pra
ver tua obra, ó Senhor, crescer
Anunciando o teu amor a todo o
ser

Quero te servir, Senhor, quero
dedicar-me a ti
Faze tua obra no meu coração
Quero te louvar, Senhor, quero
adorar-te, ó Deus
E viver pra tua glória e louvor

* Hino 478 HCC-Tua voz escuto a convocar-me (Rollo Jr)
congregação
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
ESTE É O TEMPO DE ENTREGAR NOSSAS VIDAS AOS PÉS DE
CRISTO
“Entrega o teu caminho ao Senhor; confia nele, e ele tudo fará.” Salmo 37.5
* Hino 434 HCC- Teu santo amor, Jesus (Phelps/Lowry)
congregação
* Intercessão
* Cântico: Consagração
congregação
Seja o meu canto
para sempre só pra te louvar
Seja tão somente,
eternamente pra te adorar
Seja o recado
que tu tens hoje aqui pra dar
Mas possa eu trazer na mente
que tu és quem o dá.

Seja a minha vida
o padrão daquilo que eu falar
No procedimento
o exemplo aos fiéis levar
Na pureza grande
e também na fé e no amor
Mas possa eu lembrar-me sempre
Que dependo de ti, Senhor.

* Leitura Bíblica II Crônicas 31.10,20-21 e Salmo 132.14-15
II Crôncias 31.10 Respondeu-lhe Azarias, o sumo sacerdote, que era da casa de

Zadoque, dizendo: Desde que o povo começou a trazer as ofertas para a casa do
Senhor, tem havido o que comer e de que se fartar, e ainda nos tem sobejado bastante,
porque o Senhor abençoou ao seu povo; e os sobejos constituem esta abastança.
20 Assim fez Ezequias em todo o Judá; e fez o que era bom, e reto, e fiel perante o
Senhor seu Deus.
21 E toda a obra que empreendeu no serviço da casa de Deus, e de acordo com a lei e os
mandamentos, para buscar a seu Deus, ele a fez de todo o seu coração e foi bem
sucedido.
Salmo 132. 14 Este é o lugar do meu repouso para sempre; aqui habitarei, pois o tenho
desejado.
15 Abençoarei abundantemente o seu mantimento; fartarei de pão os seus
necessitados.

* Mensagem
Pr Sória
“Gratidão e Generosidade - Entrega de bens, serviço e tempo para o Senhor”
* Hino 363 HCC Sê minha vida, ó Deus de poder
Tu és o dono do meu coração (2x)
E não há outro, e não há outro

Só Tu és o dono do meu coração.
* Oração / Poslúdio

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: Wilson Bernardo (pai da Silmara); Archela,
Alfredo, Jurandy (fazendo
Hemodiálise); Luiz Lisboa (tratamento de saúde); José (Pai do irmão José Roberto); Fábio
(irmão da Cláudia Leffer), Teodósio Novacov; Walter Amaral; 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: Karen Valadão Neves (Evandro Jr); 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.
JESUS CRISTO É O NOSSO SENHOR.

ENCONTRO PARA ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL Amanhã 22/07/2013 - 19h00 na IEBAM
Está aberto para os familiares e amigos de nossos irmãos da IEBAM.

CASAMENTO

Realizaremos no próximo sábado dia 27 de Julho o casamento dos irmãos Léia e
Rogério, às 19h30.

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.

TRANS SOROCABA - MISSÃO MEMORIAL EM GEORGE
OETTERER
Um grupo de missionários voluntários trabalhou esta semana em nossa Missão
com o Seminarista Evandro Júnior. Damos graças a Deus pelo trabalho feito.
Continuemos orando pelo trabalho de nossa Missão em Sorocaba - Iperó.

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.

MINISTÉRIO JOVEM E MCA JUNTOS - SCRAPBOOK
Dia 03/08/2013 das 09h30 às 11h para todos que desejarem aprender uma
atividade manual que pode ser útil para presentear a até mesmo tirar
proveito. Com Luciana Sória. Informações com as irmãs Vilda e Luciana.

CONTA BANCÁRIA
Banco Itaú - Agência 0056 - Conta Corrente 12556-0 / CNPJ
50.860.832/0001-56
WWW.IEBAM.ORG.BR

Compartilhe! Esse é o seu NOVO SITE.
Divulgue.
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.

“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

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.

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

21 de JULHO de 2013

A GENEROSIDADE E A GRATIDÃO DO POVO DE
DEUS
1 Crônicas 29

Os servos do Senhor Nosso Deus sempre foram generosos no que diz
respeito às coisas do Reino de Deus. Vemos a orientação e ensino de Jesus para
que seus discípulos procurem, sempre, priorizar o Reino, dando-lhe a devida
primazia. “Buscai primeiro o Reino de Deus ...”diz Jesus.
Esta disposição vem desde a organização do povo, mesmo antes de
Abraão ter entregue o dízimo de tudo a Melquizedeque, Sacerdote de Salem,
vemos os dons entregues para o culto em várias ocasiões por muitos servos de
Deus e de várias maneiras diferentes.
Muitos outros momentos descobrimos a generosidade do Povo de
Deus, como na construção do Templo e suas restaurações várias em épocas
diferentes. Os Livros de Crônicas relatam esta disposição de dar.
Mas no presente também é assim. O crente aprende a dar. Ama dar.
Deseja entregar, além do dízimo, além de ofertas alçadas para Missões, para a
ação social, para ajudar necessitados, deseja ver o templo e a obra do Senhor
florescendo e crescendo.
O crente tem prazer em dar do seu tempo, do seu talento e de seu
dinheiro, pois sabe que tudo vem do Senhor e tudo é Dele. Em nossa igreja tem
sido assim. Crentes generosos, dadivosos, pródigos e liberais em dar.
Tudo é do Senhor, tudo é de todos, tudo é para o Senhor e tudo é para
todos. Todos tem prazer em dar e a agradecer. Dão, por serem gratos, dão
porque amam. Dão, do tempo fazendo acontecer, participando, cooperando se
dedicando. Dão, pintando paredes, grades e vasos. Dão embelezando o jardim
e o templo com flores e com bens. Dão cantando, orando, vivendo.
Dão, trabalhando na Cantina, na Portaria, nos corais, na EBD e EBF,
nos ministérios auxiliares; abrindo e fechando janelas e portas, cuidando da
limpeza das calçadas, do templo, dos banheiros, da cobertura da entrada e
tantas outras pequenas e grandes tarefas. Dão de seus recursos e de seus
talentos. Embelezam o templo com as belas orquídeas, e com o perfumado
amor de Cristo.
Como é bom fazer parte do Povo de Deus que dá por amor, por
generosidade, por prazer de dar, por ser grato pelo que recebe.
Grato a Deus, grato aos irmãos, grato ao Ministério e grato à igreja de
Jesus Cristo que está aqui localizada.
Parabéns IEBAM, igreja que ama dar com gratidão e generosamente.
PASTOR PAULO ROBERTO SÓRIA
pastorsoria@iebam.org.br

