CULTO
CULTODALVORADA
MATUTINO
25 de
AGOSTO
2013- -10h30
08 de
ABRIL
de de
2012
06h00

* Prelúdio

instrumentos

SENHOR, VENHA A NÓS O TEU REINO
“Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu
nome; venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu;”
Mateus 6.9,10
* Oração
* Hino 04 H CC-Santo, Santo, Pai bondoso (Owens)
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas e Pastorais
* Buscai primeiro
congregação
Buscai primeiro o reino de Deus
e toda a sua justiça
E todas as coisas vos serão
acrescentadas
Aleluia, aleluia.

Nem so de pao o homem vivera
Mas de toda palavra
Que procede da boca de Deus
Aleluia! Aleluia!

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

* Prelúdio
instrumentos
“Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos fica bem o louvor.
Louvai ao Senhor com harpa, cantai-lhe louvores com saltério de dez
CULTO DALVORADA
cordas.
Cantai-lhe
um cântico novo; tocai bem e com júbilo.”
08 de
ABRIL de
2012 - 06h00
Salmo 33.1-3
* Oração
* Hino 60 HCC- Aleluia! Aleluia! Gratos hinos entoai
congregação
* Interlúdio
instrumentos
* Inspiração Musical
* Boas Vindas e Pastorais
* Cântico Jesus a essência da adoração (Redman/Bovee)
congregação
CULTO VESPERTINO
07 de JULHO de 2013 -19h00

SENHOR, REALIZE TEU REINO ATRAVÉS DE NÓS
“Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus
antes preparou para que andássemos nelas.” Efésios 2.10
* Impactado (Kroskinsque/ Santos)
congregação
Levante e refulja, chegou a Sua
Eis minha vida:
luz
vem tua luz em mim brilhar!
A glória do Senhor sobre você
Impactado serei
brilhará
Jesus maravilhas operou
Juntos, aqui neste lugar
Impactado serei,
(vim pra te adorar)
Eu sei que sou fruto desse amor.
Desejo, ó Pai ouvir teu falar
Jesus minha vida impactou.
De meus anseios vem livrar.
* Hino 473 H CC-Segundo a vontade de Deus (Gioia jr/Oliveira Filho)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
SENHOR, REALIZE SEU REINO EM CADA UM DE NÓS
“Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus; guie-me o teu bom Espírito
por terreno plano.” Salmo 143.10
* Reinar 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.
Reinar 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

* Mensagem “Propriedade de Deus”
Pastor Sória
“Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a
minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os
povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e
o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel.”
Êxodo 19:5-6
* Oração
* Poslúdio
instrumentos

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
Vem reinar em mim, Senhor!
Vem reinar em mim, Senhor!
Vem reinar em mim, Senhor!

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.

Não sei explicar teu grandioso amor
Tu mereces mais.
Fraco e pobre eu sou, mas o que
tenho é teu.
Minha vida dou.
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.

* Inspiração Musical
“Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza;
erguei alegres vozes ao Deus de Jacó. Entoai um salmo, e fazei soar o
adufe, a suave harpa e o saltério.”
Salmo 81.1,2

* Cântico Grandioso e o Senhor (Chris Tomlin, Jesse Reeves, Ed Cash)
Vestido de esplendor
O Santo Deus de Amor
É Rei da criação, Rei da criação.
Na luz envolto está,
Pra sempre reinará
O Deus da salvação,
Deus da salvação.
Grandioso é o Senhor!
Cantarei: “Grandioso é o Senhor!”
Seu nome exaltarei;
Grandioso é o Senhor!
Eterno e imortal,
Princípio e final
Senhor da terra e céus,
Senhor da terra e céus.
Deus Pai, Deus Salvador

Deus Consolador,
Ele é o Trino Deus, é o Trino Deus.
Grandioso é o Senhor!
Cantarei: “Grandioso é o Senhor!”
Seu nome exaltarei;
Grandioso é o Senhor!
Então minh'alma canta a ti, Senhor:
“Grandioso és tu! Grandioso és tu!”
Então minh'alma canta a ti, Senhor:
“Grandioso és tu! Grandioso és tu!”
Grandioso é o Senhor!
Cantarei: “Grandioso é o Senhor!”
Seu nome exaltarei;
Grandioso é o Senhor!

(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical
“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 327 HCC- Se teu coraçao estiver em paz (DeArmond/Ackley)
* Intercessão
* Inspiração Musical
* Mensagem
“O bem e o mal da música na vida e na igreja”
* 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

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

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.

29 (Qui) Ministério da Idade de Ouro - 15h - Reunião Mensal
30 (Sex) Círculo de Leitura - 20h
JOVENS - Sábado 31/08 19h
Tema: “Como será seu amanhã”
Convide jovens não crentes ou afastados da igreja, para ouvir o
testemunho de entrega de vida ao Senhor.

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.

AGRADECIMENTO
Somos gratos a Deus pela participação musical do grupo de Jovens da PIB da Penha
dirigidos pela Priscila, no violoncelo e seus colegas nos demais instrumentos. Que
Deus abençoe a vida e o Ministério de cada um.

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.

Manhã
“Quando a alegria permanecer para sempre” João 16.20-24

TEMAS PRÓXIMO DOMINGO - 01/09

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.

Noite - Ceia Memorial
“A ceia como selo de compromisso de vida e atitudes” João 18.10-12;
15-17; 26-27

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.

“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

“IEBAM - IGREJA QUE SERVE AO SENHOR COM ALEGRIA”

geração em geração.” Salmo 100

25 de AGOSTO de 2013

Música - o bem e o mal na vida e na igreja
A música é um fator de enriquecimento interior. Levando cada
ouvinte, ou executante, a desenvolver mais suas faculdades pessoais,
agregando valores e conceitos nobres.
Através dela podemos ter as cordas de nosso coração tangidas por
sentimentos e sensações extraordinárias. A alma se torna sensível e pode ser
aliviada de tensões e de pressões externas, alcançando experiências ímpares
e tendo reações inusitadas.
Através da música podemos sentir melhoras sensíveis em pessoas
que portam distúrbios psicológicos e, principalmente, os males espirituais
que se caracterizam por angústias, transtornos e inquietações.
Conseguimos, por meio de acordes harmônicos e sons suaves,
acalmar os ânimos e apaziguar as tensões. Temos os meios de louvor e
adoração, assim como também celebrar nossa alegria e promover um clima
de comunhão entre os homens e também com o Criador.
Infelizmente o uso da música sem os critérios de equilíbrio e de
harmonia, que caracterizam a arte, determinam a estética e facilitam a
percepção da dependência de Deus, levam ao distúrbio da cacofonia,
chegando ao desiquilíbrio de sons alucinantes com letras desencorajantes.
A bênção da música está na inspiração Divina e sua maldição está
na vaidade do homem.
A música usada como elemento de revolta, discurso de violência
ou apelo sexual, se torna arma de destruição e de desagregação.
A música popular, clássica ou sacra precisa sempre ser de valor
construtivo, com apelo criativo e propósitos nobres, caso contrario será
instrumento de discórdia, destruição e principalmente de idolatria.
Toda música deve ser para honra e glória de Deus, embora tendo
seu direcionamento para diversão e entretenimento do homem.
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

