CULTO
MATUTINO
CULTO
DALVORADA
28 ABRIL
de ABRIL
de 2013
-10h30
08 de
de 2012
- 06h00

* Prelúdio
instrumentos
“Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a
cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as
juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte
realiza a sua função.” Efésios 4:15-16
* Oração
* Cântico: Senhor te quero com Mais de Cristo (364 HCC)
congregação
Eu Te busco, Te procuro, ó Deus,
No silêncio Tu estás.
Eu Te busco, toda hora espero em Ti,
Revela-Te a mim.
Conhecer-Te eu quero mais.
Senhor, Te quero,
quero ouvir Tua voz,
Senhor, Te quero mais.
Quero tocar-Te, Tua face eu quero ver
Senhor, Te quero mais.
Vou seguindo, para o alvo eu vou
A coroa conquistar.
Vou lutando, nada pode me impedir.

Eu vou te seguir,
Conhecer-Te eu quero mais.
Mais de Cristo eu quero ver
Mais do Seu amor obter
Mais da Sua compaixão,
Mais da Sua mansidão
Mais, mais de Cristo, mais, mais de Cristo
Mais do Seu puro e santo amor
Mais do meu Mestre e Salvador
Mais de Cristo transmitir, os Seus passos
vou seguir, imitando o Seu viver
Vou Seu Reino promover
Senhor te quero...

* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas e Pastorais
“Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus
Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora, como até o dia da eternidade”
II Pedro 3.18
* Hino: Bíblia: ler, viver e crescer
congregação
1.O mundo está cheio de opressão,
Em todo lugar há confusão.
Há tantos morrendo sem saber
Que na Bíblia a proposta é viver.
Bíblia ler, viver e crescer.
Vamos todos à EBD
A Palavra compartilhar
A voz de Deus escutar.

2.Há muitos na igreja sem crescer
Tropeçam na fé e em seu viver,
Esquecem que a Bíblia é o padrão
Para a fé e o viver do cristão
3.O crente fiel desejará
Na Bíblia Sagrada meditar,
Terá alegria em seu viver
Vitorioso em Jesus há de ser.

* 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
Como criança sou feliz,
Com tua igreja sou feliz

congregação

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.
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.

* Momento da EBD
“para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradálo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus”
Colossenses 1:10
* Cântico: Louvar-te-ei com meu serviço
congregação
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Leitura Bíblica Textual: I Pedro 2.1-9
1.Deixando, pois, toda a malícia, todo o engano, e fingimentos, e invejas, e toda a
maledicência,
2.desejai, como meninos recém-nascidos, o leite racional, sem dolo, para que por ele
cresçais para a salvação,
3.se é que já provastes que o Senhor é benigno.
4. e, chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas,
para com Deus eleita e preciosa,
5. sois vós também quais pedras vivas, edificados como casa espiritual para serdes
um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus
por Jesus Cristo.
6. Por isso é que se acha na Escritura: Eis que ponho em Sião a principal pedra
angular, eleita e preciosa, E aquele que nele crê, não será envergonhado.
7. Para vós, portanto, que credes é a honra; mas para aqueles que descrêem, A pedra
que os edificadores rejeitaram, Esta foi posta como a pedra angular
8. e Como uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo; porque tropeçam na
palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos.
9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo todo seu
para que proclameis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua
maravilhosa luz,

* Mensagem
“O Senhor é quem nos faz crescer”
* Oração/ * Poslúdio

Pr Soria
instrumentos
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* Prelúdio

instrumentos
PARA QUEM IREMOS? SÓ JESUS DÁ VIDA ETERNA
“Simão Pedro lhe respondeu: "Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida
eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus". João 6:68-69
* Oração
* Hino 243 CC-Vida eterna (McGranahan,Ginsburg)
congregação
* Interlúdio
instrumentos
* Inspiração Musical “Santo Ele é”
Coro IEBAM
* Boas Vindas e Pastorais
PARA QUEM IREMOS? SÓ JESUS É A LUZ DO MUNDO
“Falando novamente ao povo, Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo.
Quem me segue, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida".
João 8:12

* Cântico: O Senhor é a luz
O Senhor é a luz do meu caminho
O Senhor é a força
que salva o seu ungido
O Senhor guia os meus passos
A Ele me entreguei
e nele confiarei.
É Ele quem me abençoa
e me guarda
E sobre mim levanta o seu rosto

congregação
É dele que me vem a paz
A Ele me entreguei e nele confiarei.
Não temo o mal que possa vir
Força não há pra destruir
O amor, a fé e o coração que do Senhor
recebi
Pois é dele que me vem a força
A Ele me entreguei e nele confiarei.
Aleluia.

PARA QUEM IREMOS? SÓ JESUS É A AGUA QUE SACIA A NOSSA
SEDE ESPIRITUAL
“mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água
que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna".
João 4:14
* Cântico: “Água viva”
congregação
Cada estrada em que andei eu pensei Quando Deus achou-me em negras
nuvens de tribulação,
daria certo.
Toda terra em que habitei terminou em
um deserto.
Quando Deus achou-me em trevas disse:
Haja luz.
Quando Deus achou-me em guerra
disse: Haja paz.

fez nascer um arco-íris no céu do meu
coração.
E toda vez que eu tive sede
Ele deu-me de beber.
Água viva deu-me de beber.
Água viva deu-me de beber.

* Hino 436 HCC-Queremos te conhecer mais e mais (Cruz)
congregação
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical “Sim eu te louvarei”
Coro IEBAM
PARA QUEM IREMOS? SÓ JESUS PODE CARREGAR NOSSOS
FARDOS
"Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei
descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde
de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e
o meu fardo é leve". Mateus 11:28-30
* Hino 202 HCC-Ele é meu e teu Senhor (Ward)
congregação
* Intercessão
PARA QUEM IREMOS? SÓ JESUS É O PÃO QUE ALIMENTA A FOME
DA ALMA
“Então Jesus declarou: "Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome;
aquele que crê em mim nunca terá sede.” João 6:35
* Hino 216 HCC-Eu quero o pão do céu (Lathburry/Sherwin)
* Leitura Bíblica: Mateus 27.22
“Perguntou Pilatos: "Que farei então com Jesus, chamado Cristo? " Todos
responderam: "Crucifica-o! " Mateus 27:22
* Mensagem
Pr Sória
“O que fazer de Jesus? Jesus é o nosso Senhor e sustentador”
* 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, 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,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; Luciane
(esposa Jean)
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.
WWW.IEBAM.ORG.BR
Compartilhe! Esse é o seu NOVO SITE.
Queremos suas idéias e sugestões. Qual sua opinião sobre o 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.
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.

MAIO - FAMÍLIAS NOTÁVEIS DA BÍBLIA
QUARTA-FEIRA PRÓXIMA 1º DE MAIO - DIA DE ORAÇÃO POR SUA FAMÍLIA
-Traga seus familiares, compartilhe seus pedidos de oração, pai, conjuges, filhos,
irmãos, tios, primos, cunhados, sogros e parentes próximos ou distantes.
Traga sua família toda para os cultos e EBD.
01 (Qua) Culto de gratidão por sua família
08 (Qua) Oração pelas famílias da IEBAM - 20h
11 (Sáb) Ministério Jovem - Jovens Casais - 19h30
12 (Dom) Dia das mães - Coral das mães
15 (Qua) Momento de gratidão pelo 43º de Aniversário de Consagração Pr Sória
16 (Qui) Chá da Tarde de Oração - 15h
22 (Qua) Culto de Oração pelas famílias da IEBAM - 20h
23 (Qui) Ministério da Idade de Ouro - 15h
24 (Sex) Ministério de Casais - 20h
22 (Qua) Oração pelas famílias da IEBAM 20h

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

28 de ABRIL de 2013

FAMÍLIA VIVENDO EM UNIÃO E SOLIDARIEDADE
“Oh! quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união”. Salmos 133:1

A cooperação entre as pessoas é algo que nos faz sentir bem.
Quando vemos alguém disposto a ajudar, desinteressadamente, outra
pessoa, cresce em nós um sentimento de dignidade e solidariedade de
forma extraordinária.
Passamos a nos sentir bem como gente; nos sentir membros de
uma raça nobre, percebemos que o homem é, verdadeiramente uma
imagem do Deus Criador.
O exemplo dos dois generais de Davi, Joabe e Abisai, que
diante de seus exércitos, se dispõem a cooperar um com o outro nos dá
uma visão da nobreza do compromisso moral. Tendo vencido uma
batalha, estar pronto para iniciar outra para livrar o companheiro,
mesmo com o cansaço e o desgaste da luta, sem medo do perigo de
morte, se enchendo da maravilhosa solidariedade, que é altruísta e
bondosa, vai à luta. Isto é ser solidário. (2Sam 10.9-19)
Na vida, em grandes ou pequenos gestos, uns demonstram aos
outros essa disposição de cooperação. Vemos conhecidos, parentes e
desconhecidos prontos para cooperar com os carentes, aflito e
necessitado; assim como profissionais, indo além de suas funções e
horários para serem úteis a terceiros.
Nas lutas e batalhas da vida há também a grande batalha
espiritual que requer solidariedade e altruísmo muito além das
comiserações físicas ou materiais. Nessa batalha o que está em jogo
não é um território, uma ideologia ou soberania, o que está valendo é a
vida eterna. Vale um passaporte para a Eternidade.
Por isso vemos missionários, evangelistas e pastores indo ao
encontro de pessoas em todos os lugares do mundo para pregar o
evangelho. Vemos a cooperação entre pessoas, igrejas, denominações e
entidades, para, sem medir esforços, alcançar pessoas sem Cristo.
Quando em algum lugar, algum cristão estiver precisando de ajuda, vá.
Disponha-se a cooperar, seja solidário.
Quando alguém de sua família, de sangue, ou espiritual
precisar de você seja solidário. Viva em união.
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
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