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* Prelúdio

instrumentos
EM ESPÍRITO E EM VERDADE TE ADORAMOS
“Deus é Espírito, e é necessário que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade.”
João 4:24
* Oração
* Hino 01 HCC - Oh, vinde adorar! (Wrigth)
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas e Pastorais
* Cântico: “Comunhão e adoração”
Hoje estamos, reunidos para louvar ao
Todos juntos, louvemos ao Senhor
Senhor, Sua glória, como um rio,
Nosso Deus Pai, o autor da criação
está neste lugar
No Seu trono, ouvindo Ele está
Comunhão e adoração
Nosso louvor, nosso louvor.
É o que Deus reservou pra nós
Tua igreja, bem unida, Nenhum mal
Sua alegria está neste lugar
poderá destruí-la, ela é forte e poderosa
Sua paz entre nós hoje está
Sobre a terra prevalecerá.
PELO ESPÍRITO EXERCITAMOS NOSSOS DONS
“Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada
um como quer.” 1 Coríntios 12:8-11
* Hino 574 HCC - Um só Rebanho (Freire/Morris)
(Entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
PELO ESPÍRITO COMPREENDEMOS A VONTADE
DE DEUS
“Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são
loucura; e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.Mas o que é
espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido.” 1 Coríntios 2:14-15
* Hino 116 CC-Desejo da alma (Crosby/Doane)
* Leitura Bíblica Textual: Romanos 8.1-11
1.Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não
andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
2.Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte.
3.Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus,
enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado
na carne;
4.Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas
segundo o Espírito.
5.Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne; mas os que são
segundo o Espírito para as coisas do Espírito.
6.Porque a inclinação da carne é morte; mas a inclinação do Espírito é vida e paz.
7.Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de
Deus, nem, em verdade, o pode ser.
8.Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus.
9.Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus
habita
em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
10.E, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o
espírito vive por causa da justiça.
11.E, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele
que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo
seu Espírito que em vós habita.
* Mensagem “ Famílias que andam segundo o Espírito”
Pr Sória
* Oração
* Poslúdio
instrumentos
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* Prelúdio

instrumentos

FAMÍLIA IEBAM REUNIDA PARA A ADORAÇÃO
“Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei: que possa morar na casa do Senhor todos os dias da
minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, e inquirir no seu templo.”
Salmos 27:4
* Oração
* Cântico: “Te adoramos ó Senhor” (Nivaldo Geremano)
1.Jesus Cristo é Senhor!
Perdoando os pecados mesmo a quem
Proclamemos sua glória.
não merecer,
Só Jesus é Salvador, nele temos a
Enxugando todo o pranto, que nos turva
vitória. Resgatou-nos do pecado, com
o viver.
seu sangue nos limpou.
Na Palavra da Verdade temos força e
Pela morte no Calvário o caminho ao
poder.
céu mostrou
Em Espírito, em verdade...
Livre acesso ao Pai Eterno Jesus Cristo
3.Quando o dia enfim chegar, Jesus
consagrou
Cristo em sua glória, voltará para nos
Em Espírito, em verdade, te adoramos, ó
mostrar que Ele tem nas mãos a História.
Senhor.
Com um corpo glorioso, ressurretos com
Pelo sangue no Calvário damos graças e
Jesus, para sempre viveremos
louvor.
no esplendor da sua luz,
2. É possível enfrentar alegria ou
Nós que fomos redimidos pelo sangue lá
tristeza, pois Jesus, o Salvador,
na cruz.
dá à vida mais beleza.
Em Espírito, em verdade...
* Interlúdio
instrumentos
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
* Boas Vindas e Pastorais
FAMÍLIA IEBAM IMPACTADA PELO AMOR DE DEUS
“Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores,
Cristo morreu por nós.” Romanos 5:8
* Cântico: “Impactado ” (Ricardo Kroskinsque/Natália Fernandes Santos)
Levante e refulja, chegou a Sua luz
Vem tua luz em mim brilhar!
A glória do Senhor sobre você brilhará Impactado serei,
Juntos, aqui neste lugar
Jesus maravilhas operou
(vim pra te adorar)
Impactado serei,
Desejo, ó Pai ouvir teu falar
Eu sei que sou fruto desse amor.
De meus anseios vem livrar.
Jesus minha vida impactou.
Eis minha vida:
FAMÍLIA IEBAM DEDICANDO O TEMPO PARA O SERVIÇO DO SENHOR
“Portanto, vede diligentemente como andais, não como néscios, mas como sábios, usando bem
cada oportunidade, porquanto os dias são maus.” Efésios 5:15-16

* Cântico: “Para melhor Deus te usar” (Natália Fernandes Santos)
Pra tudo neste mundo tem tempo
É de Deus todo o tempo, use-o para
adorá-lo.Tempo de plantar e colher,
De triste ficar e depois se alegrar.
Tempo, use bem o seu tempo
Para se conhecer e melhor Deus te usar.
Vem louvar, adorar,
Sempre sua glória mostrar.
Vem louvar, adorar,
Sua vida lhe dedicar.

Conhecer pessoas, criar coisas boas,
Tempo pra aprender e ensinar.
Do amor de Cristo falar e muitas almas
ganhar e a Deus glorificar!
Vem louvar, adorar...
O tempo útil fazer, tempo de se
conhecer, para melhor Deus te usar.
Para melhor Deus te usar.
Para melhor Deus te usar.

(Entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)

* Cântico: “Oração de Criança”

(Natália Fernandes Santos)

Querido Jesus,
estou feliz por estar aqui
Tua voz vou ouvir e
em tua palavra te conhecer mais
E na oração minha voz ouvirás.
Sou criança, a ti pertenço,
vem em meu coração morar
Vou crescer, crescer, crescer, crescer e
sempre te amar
Sou criança, a ti pertenço, vem em meu
coração morar
Vou crescer, crescer, crescer, crescer e
sempre te adorar
* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical

Como criança sou feliz,
Com tua igreja sou feliz,
Com meus pais, irmãos e amigos
Aprendendo que Jesus me salva
Um grande amigo, que me guia e me
guarda
Sou criança, a ti pertenço vem em meu
coração morar
Vou te amar, amar, amar, amar e sempre
te adorar.
Jesus o amigo que me ama
Com prazer abençoa as crianças
Vou crescer e sempre te amar.

FAMÍLIA IEBAM ESPERANDO NO SENHOR

* Cântico: “Senhor, tu és o meu pastor”
Senhor, tu és o meu Pastor
E o meu Redentor,
E o meu Salvador
Desejo te amar e servir
Enquanto eu existir
Viverei para ti
Eu não terei o que temer

Solo Nivaldo

(Gabriela Mizarello)

Pois sei que o meu viver
Está em tuas mãos, Senhor
Eu esperarei
Eu te louvarei
E enquanto espero adorarei
E enquanto espero adorarei
Louvarei meu Senhor!

* Intercessão
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
* Leitura Bíblica Textual: Lucas 12.8-12
8.E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o
Filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus;
9. mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus.
10. E a todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do homem, isso lhe
será perdoado; mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será
perdoado.
11. Quando, pois, vos levarem às sinagogas, aos magistrados e às autoridades, não
estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de
dizer.
12. Porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer.
* Mensagem “Famílias obedientes ao Espírito Santo”
Pr Sória
* Oração
* Cântico: “Família de Amor”
(Tânia Kammer/Craeg)
Em Cristo somos todos um
Juntos levemos nosso amor
Uma família de amor
Juntos levemos nossa fé
Uma família de esperança
Dizendo ao mundo que em Jesus
Família que tem fé.
Há esperança.
* 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 : 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);
Irmãos: Davi Dimitrov, Rogério (hospitalizado); 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 - hospitalizado), Ricardo Dias (cirurgia)
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
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.
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.
JUNHO
02 (Dom) - Celebração da Ceia Memorial - Culto Matutino
ANIVERSARIANTES
02. Cláudia Regina Nesi Leffer

15. Bárbara do Amaral

02. Ezequiel Belan

16. Nelma Mendes da Silva

02. Erenilson Santos Nunes

17. Tamires Ciuccio

03. Sidney Zames dos Reis

17. Bruna Fernandes dos Santos

03. Alex Severino da Silva

17. Sophia Isabel Melo Nunes

03. Tatiana Candiotto

18. Adão de Oliveira

05. Elisandra B de Vasconcelos Fernandes

19. Emanuelle Karolina de Morais Santos

08. Maria de Jesus Carvalho Tringoni

19. Helcias Pereira Louzeiro

08. Patrícia de Oliveira Luna Chagas

20. Felipe Amoroso Pampalon

08. Walter Leffer Junior

21. Jonathan Guevara Fernandes

09. Débora Araújo

23. Ildemara Daniel Aparecido Castro

11. Tatiana Straioto Bianco

25. Vanessa Gião Amoroso

12. Antônio Pereira da Silva

25. Isabel Cristina A. Melo Nunes

12. Maria Célia Fernandes dos Santos

27. César Marino Chiaça

12. Nanci Fonseca

28. Luciana Moraes

13. Vanderly Gouveia

28. Rafaela Ress Pereira da Silva

14. Angelina Macedo

29. Camila Fonseca

14. Vilson Alberto

29. Elpídio Lisboa Baptista
29. Miriam Maria Vicente Ciuccio

CONTA BANCÁRIA
Banco Itaú - Agência 0056 - Conta Corrente 12556-0
CNPJ 50.860.832/0001-56
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VIVA NA DEPENDÊNCIA TOTAL DO ESPÍRITO
O Espírito Santo é Deus. "Deus é Espírito,e importa que os que o
adoram o adorem em espírito e em verdade." Jo 4:24.
Quando somos guiados pelo Espírito Santo sempre
tiraremos boas lições, mesmo em circunstâncias negativas e
poderemos exercitar o otimismo nas experiências da vida.
João 16:13 “Mas, quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos
guiará em toda a verdade; porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o
que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir”.
A PRIMEIRA coisa a fazer é se colocar nas mãos de Deus.
Isto implica em orar, buscando a face do Senhor. Procurando
entender o que Deus quer nos ensinar com as experiências e o que
Ele vai nos mostrar através de seu Espírito.
A SEGUNDA, é procurar ver no quê, e como, nossas ações
estão inseridas no Plano Maior, o Plano de Deus para nossa vida, e
não nos desviarmos do caminho planejado em nenhum momento,
custe o que custar, continuando com autenticidade a ser confiante,
esperançoso e otimista, sabendo que temos o Consolador conosco.
TERCEIRA coisa necessária é não permitir que pessoas
pessimistas e situações negativas venham agir como ladrões de sua
confiança. Deposite sua confiança no Senhor, e Ele, por meio do
Espírito Santo vai ajudar você a falar e a viver em paz.
QUARTA coisa indispensável é ser humilde e não se tornar
arrogante nem autoconfiante, mas lembrar-se que sua confiança
deve ser colocada exclusivamente em Deus. Depender da ação do
Santo Espírito e ser controlado por Ele, em todos os sentidos.
Viva na dependência total do Espírito Santo de Deus.

E.B.F - Escola Bíblica deFérias - Julho
Temos o desejo de doar uma bíblia para cada criança da EBF.
Voce quer participar? Procure a irmã Natália.

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) 9938-0471
E-mail Pastor: pastorsoria@iebam.org.br - Site: www.iebam.org.br

