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* Prelúdio

instrumentos
O MAIS IMPORTANTE É AGRADAR A DEUS

“Importa antes obedecer a Deus que aos homens”. Atos 5.29b

* Oração
* Hino 478 HCC-Tua voz escuto a convocar-me
* 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

(Rollo Jr)

instrumentos
congregação

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 cadeias
venham me prender
Ainda que os montes desabem
sobre mim
Meus lábios não se fecharão
Pra sempre hei de te louvar

O MAIS IMPORTANTE É AGRADAR A DEUS PORQUE SOMOS
SEUS SERVOS

“Pois busco eu agora o favor dos homens, ou o favor de Deus? ou procuro agradar aos
homens? se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo.”
Gálatas 1.10

* Te louvarei

Perto quero estar, junto aos Teus
pés, pois prazer maior não há
Que me render e te adorar
Tudo o que há em mim
Quero te ofertar.
Mas ainda é pouco, eu sei,
Se comparado ao que ganhei

14 Micaías, porém, disse: Vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso
falarei.
* Mensagem “Profetas que não agradam”
Pr Soria
* Hino 472 HCC-Tua vontade faze, ó Senhor (Pollard/Legge)
* Oração
* Poslúdio
instrumentos

congregação

Não sou apenas servo
Teu amigo me tornei.
Te louvarei,
Não importam as circunstâncias.
Adorarei, somente a ti, Jesus.
Somente a Ti, Jesus (2x)

O MAIS IMPORTANTE É AGRADAR A DEUS PORQUE ELE
CONHECE TODOS OS CORAÇÕES

“mas, assim como fomos aprovados por Deus para que o evangelho nos fosse confiado,
assim falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações.
Pois, nunca usamos de palavras lisonjeiras, como sabeis, nem agimos com intuitos
gananciosos. Deus é testemunha,” I Tessalonicenses 2.4-5

* Hino 473 HCC Segundo a vontade de Deus (Gioia Jr Oliveira Filho)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Leitura Bíblica Textual I reis 22.13-14

13 O mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe, dizendo: Eis que as palavras
dos profetas, a uma voz, são favoráveis ao rei; seja, pois, a tua palavra como a de
um deles, e fala o que é bom.

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

* Prelúdio
instrumentos
“Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência de
Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus
caminhos!” Romanos 11.33
CULTO DALVORADA
* Oração
08 de ABRIL de 2012 - 06h00
* Hino 395 CC- Riquezas não preciso ter (Maxfield/Ogden)
congregação
* Interlúdio
instrumentos
* Inspiração Musical “Crer e observar”
Coro Idade de Ouro
* Boas Vindas e Pastorais
* Cântico Vem, esta é a hora da adoração
congregação
Toda língua confessará o Senhor
Vem, esta é a hora da adoração
Todo joelho se dobrará
Vem, dar a Jesus teu coração
Mas aquele que a ti escolher
Vem, assim como estás
Um tesouro melhor terá.
para adorar
Vem...
Vem, assim como estás
diante do Pai, vem!
“O Senhor é exaltado, pois habita nas alturas; encheu a Sião de retidão e
justiça. Será ele a estabilidade dos teus tempos, abundância de salvação,
sabedoria, e conhecimento; e o temor do Senhor é o seu tesouro.”
Isaías 33.5,6
* Hino 66 HCC-Mais do que tesouros, é Cristo (Smith/Ackley)
* Inspiração Musical “Caminhando com Deus” (Germano) Coro Idade de
Ouro
“Não ajunteis para vós tesouros na terra; onde a traça e a ferrugem os
consomem, e onde os ladrões minam e roubam; mas ajuntai para vós
tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consumem, e onde
os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí
estará também o teu coração.” Mateus 6.19-21
* Hino 580 HCC- Céu, lindo céu! (Torrans)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
CULTO VESPERTINO
07 de JULHO de 2013 -19h00

* Cântico Tributo a Jeová
Ale, ale, aleluia
(4x)
Eu sou grato por tudo que tenho
O tesouro maior deste mundo
Me foi dado como herança eterna
Maior prova de um amor tão
profundo
Tenho vida, alegria, todo tempo
Tenho amigos, família, muitos
irmãos
Foi Jesus, meu amigo verdadeiro,

congregação
Que fez tudo ao me dar à salvação
Louvarei ao Senhor em todo o
tempo;
Seu louvor estará continuamente
Em meus lábios e também no
coração
Jesus Cristo será sempre minha
canção.
Ale, ale, aleluia (4x)
Eu sou
grato...

“Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos: guarda a
verdadeira sabedoria e o bom siso; assim serão elas vida para a tua alma,
e adorno para o teu pescoço.” Provérbios 3.21,22
* Hino 400 HCC- Quão preciosas são as horas (Goreth/Stebbins)
* Intercessão
* Inspiração Musical “Se meu povo orar”
Coro Idade de Ouro
* Leitura Bíblica Provérbios 1.1-10 e Romanos 5.1-5

Provérbios 1.1 Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel:
2 Para se conhecer a sabedoria e a instrução; para se entenderem as palavras de
inteligência;
3 para se instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e eqüidade;
4 para se dar aos simples prudência, e aos jovens conhecimento e bom siso.
5 Ouça também, o sábio e cresça em ciência, e o entendido adquira
habilidade,
6 para entender provérbios e parábolas, as palavras dos sábios, e seus enigmas.
7 O temor do Senhor é o princípio do conhecimento; mas os insensatos
desprezam a sabedoria e a instrução.
8 Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensino de tua mãe.
9 Porque eles serão uma grinalda de graça para a tua cabeça, e colares para o
teu pescoço.
10 Filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não consintas.
Romanos 5.1 Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso
Senhor Jesus Cristo,
2 por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual
estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus.
3 E não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações; sabendo que
a tribulação produz a perseverança,
4 e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança;
5 e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em
nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado.

* Mensagem

Pr Sória
“Jóias que enfeitam o conhecimento”
* Hino 569 HCC- Qual o adorno desta vida? (Kalley/Clancy)
* Oração
* Bênção Coral
Coro Idade de Ouro
* 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

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.

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;

15/08 Ministério da Idade de Ouro - 15h - Reunião Mensal
17/08 E.B.M - Escola Bíblica Mensal
23/08 Ministério de Casais - 20h - Reunião mensal
30/ 08 Círculo de Leitura - 20h -

01. Valdinéia Farias de Oliveira

15. Creuza Luiza Lima Morais

GRÁVIDAS: Karen Valadão Neves (Evandro Jr); Luciana Peres; Dayse (Nora da

02. Isabel Maria Oliveira de Luna

16. Waldecy Souza Japkar

irmã Suely Germano); Yasmim

04. Mauro Francisco Valaiti

17.Eduardo Ialamov

05. Eliane Rosangela Galerani

17. Laudson Queiroz Sant'anna

05. Kamilly de Vasconcelos
Fernandes

19. Amanda Faria Ialamov

Familiares não crentes. Novos crentes. Desempregados.

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.
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.

ANIVERSARIANTES AGOSTO

06. João Gustavo V Magalhães
07. Francisca Maria da S Rodrigues
07. Rosilene Faria Ialamov
09. Isabella Cunha de Fonseca
13. Matheus Munhoz Chiaça
15. Alexandra Ganev Rusew

COMPROMISSOS,
VOTOS E DESEJOS PARA O SEGUNDO SEMESTRE
2013
Quero me engajar, diante de Deus e da Igreja, a fazer o meu
melhor para que neste semestre possa se tornar maior bênção na minha
vida, na da minha família, assim como na da IEBAM toda.
para:

Declaro que vou esforçar-me, com a ajuda do Espírito Santo,

1. Fazer de Jesus Cristo o verdadeiro Senhor da minha vida, sendo-lhe submisso
completamente.
2. Participar de todos os cultos e encontros de ministérios, na medida de minhas
possibilidades.

22. Alfredo Francisco Santos

3. Cumprir meus deveres para com a igreja, servindo ao Senhor com alegria e
dedicação.

24. Nivaldo Germano

4. Passar um momento, diariamente, com Deus, em oração e na leitura da Palavra.

26. Luiz Carlos Pedro

09. Alexandre Kochish Peres

13. Solange Ruiz M Chiaça

21. Ana Cláudia do Nascimento

28 de JULHO de 2013

26. Maria Helena Jazadji
29. Ariovaldo Petcov
30. Archimedes Chiariello Filho
31. Reinaldo da Silva Sobrinho

“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.”

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.

5. Contribuir financeiramente, entregando o dízimo e sendo generoso nas ofertas
alçadas, para o sustento da obra de Deus.
6. Estar atento às necessidades da liderança da igreja, sendo apoio ao Pastor em seu
Ministério.
7. Orar pelo Pastor e sua família e, também, pelas famílias dos membros da igreja.
Interceder pelos enfermos e por todos os que precisam de apoio espiritual.
8. Promover a união e a fraternidade no seio da igreja, dando testemunho a todos ao
meu redor sobre o que Cristo fez em mim.
9. Procurar ajudar os irmãos em cada oportunidade que se apresente.
10. Descobrir como colocar em prática a Palavra de Deus em minha vida e na vida
da IEBAM para que celebremos a Deus com júbilo.
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

