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* Prelúdio

instrumentos

CRISTO RESPLANDECEU EM NOSSOS CORAÇÕES E QUEREMOS
ADORÁ-LO
“Levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz, e é nascida sobre ti a glória do Senhor.”
Isaías 60.1
* Oração
* Hino 129 CC-Bendita Luz
congregação
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas e Pastorais
* Cântico: Impactado (Kroskinsque/Santos)
congregação
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:
* Hino 531 HCC-Mas nós somos Luz (Kerr Neto/Oliveira Filho)
congregação
CRISTO RESPLANDECEU EM NOSSOS CORAÇÕES E QUEREMOS
BRILHAR POR ELE
“Vós sois a luz do mundo; não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte; Nem
se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão
na casa.
Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e
glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus.”
Mateus 5:14-16
* Cântico: Brilha, Jesus
congregação
Vejo a luz do Senhor que brilha;
Eis me achego ao teu trono incrível
Bem no meio das trevas brilha.
Mais finito ao intangível
Jesus Cristo, a luz deste mundo
Por teu sangue precioso eu ouso entrar
Nos acorda de um sono profundo
Minhas sombras da alma vem dissipar.
Brilha em mim, brilha em mim.
Brilha em mim...
Brilha Jesus,
Contemplando tua majestade
brilha forte nos povos sempre
Teu reflexo em nossas faces
Brilha Jesus, deixa a chama arder
Cada dia de glória em glória
Fonte de amor,
Mostre sempre a tua história.
faz jorrar sobre os povos sempre
Brilha Jesus, deixa a chama arder.
* Hino 488 HCC- Brilha no meio do teu viver (Ogden/Gabriel)
congregação
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Leitura Bíblica II Coríntios 4.4-6 e Isaías 40.9
II Coríntios 4.4. Nos quais o deus deste século cegou os entendimentos dos
incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo,
que é a imagem de Deus.
5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor; e nós
mesmos somos vossos servos por amor de Jesus.
6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu
em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de

Isaías 40:9 Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu, ó
Jerusalém, que anuncias boas novas, levanta a tua voz fortemente; levanta-a, não
temas, e dize às cidades de Judá: Eis aqui está o vosso Deus.
* Mensagem “Cristo resplandece em nossos corações”
Pr Sória
* Hino 536 HCC Levanta a tua voz e anuncia (Mathias/Gatz)
* Oração
* Poslúdio
instrumentos

instrumentos

SÓ JESUS É DIGNO DE TODA ADORAÇÃO
Ao único Deus, sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todo o sempre. Amém.
Romanos 16:27
* Oração
* Cântico: Ao único (Benedito Carlos)
congregação
Ao únio que é digno de receber
Coroamos a ti, ó Rei Jesus.

A honra e a glória, a força e o poder.
Ao Rei eterno, imortal,
invisível, mas real,
A Ele dedicamos o louvor.

Coroamos a ti, ó Rei Jesus.
Adoramos o teu nome,
Nos rendemos aos teus pés.
Consagramos todo nosso ser a ti

* Interlúdio
instrumentos
* Inspiração Musical “ Eu te exaltarei”
Coro IEBAM
* Boas Vindas e Pastorais
SÓ JESUS É DIGNO DE LOUVOR
“Ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora, e para
todo o sempre. Amém.” Judas 1.25
* Hino Outro igual não há e Nenhum amigo há igual a Cristo
congregação

Outro igual não há
Que pudesse minha alma salvar
Só Jesus comprou-me
Com seu amor na cruz.
Outro igual não há.
Nenhum amigo há igual a Cristo
Não nenhum, não nenhum.
Outro não há que minhalma salve
Não nenhum, não nenhum.
Cristo sabe das nossas lutas
Guiará té o fim chegar
Nenhum amigo há igual a Cristo.
Não nenhum, não nenhum.
Cristo sabe das nossas lutas

congregação
É por ti que eu vivo
Só Tu que podes
me salvar, Jesus
Pra Sempre, pra sempre,
Pra sempre te louvarei

SÓ JESUS É QUEM PODE NOS SALVAR
“E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há,
dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos.” Atos 4.12
* Hino 192 CC-Só por Jesus (PPB/SEM)
congregação
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão

CULTO
CULTODALVORADA
VESPERTINO
30 de
JUNHO
2013 --19h00
08 de
ABRIL
dede2012
06h00

* Prelúdio

* Cântico Creio em Ti (Sampson)
Um caminho melhor achei
A cada dia te amarei
A minha fé só irei firmar
No Deus que amo e que ouvirá
Creio em Ti (3x), Filho de Deus

Guiará té o fim chegar
Nenhum amigo há igual a Cristo
Não nenhum, não nenhum.
Outro igual não há
Que pudesse minha alma salvar
Só Jesus comprou-me
Com seu amor na cruz.
Outro igual não há.
Suas bênçãos me cobrem
Como nuvens nos céus
E nele encontro a paz
Eu sei que seguro
Em seus braços estou.
Outro igual não há...

* Inspiração Musical

Coro IEBAM

* Recitativo Bíblico:
“Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos; e um só
Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele.” I Coríntios 8.6
* Hino 68 HCC-Tudo és Tu, Jesus (Krummacher/Fonseca)
* Intercessão
* Cântico: “Senhor, tu és o meu pastor”
(Gabriela Mizarello)
Pois sei que o meu viver
Senhor, tu és o meu Pastor
Está em tuas mãos, Senhor
E o meu Redentor,
Eu esperarei
E o meu Salvador
Eu te louvarei
Desejo te amar e servir
E enquanto espero adorarei
Enquanto eu existir
E enquanto espero adorarei
Viverei para ti
Louvarei meu Senhor!
Eu não terei o que temer

* Leitura Bíblica Textual: João 17.3, Apocalipse1.18, Romanos 8.28
João 17:3 - A vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só, por único Deus
verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.
Apocalipse 1:18 - E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para
todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno.
Romanos 8:28 - E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente
para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados
segundo o seu propósito.
* Mensagem “Cristo único Deus verdadeiro”

Pr Sória

* Despedida Coral “Sem Ele nada eu seria”
Coro IEBAM
* Oração
* Poslúdio
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

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

Igreja Evangélica Batista no Alto da Mooca

Atividades

Prezados amigos e irmãos em Cristo,
Descrevo abaixo o programa que poderemos trabalhar na preparação para
busca de de um novo emprego. O irmão Francisco Duque estará conosco na
próxima segunda feira às 20h00, aqui no templo da IEBAM,
ministrando o curso de RECOLOCAÇÃO PROFISSIONAL.
Quem estiver interessado basta nos contactar pelos tel (11) 2965-2690 ou
999 38 04 71. Está aberto para os familiares e amigos de nossos irmãos da
IEBAM. NÃO HAVERÁ COBRANÇA DE INSCRIÇÃO.

Irmãs : Ana Aziz; Rafaela (Isabela e Reinaldo); Aparecida Carleto; 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);
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; Ariovaldo Petcov (irmão
Cláudia), Pastor Paulo (PIB Taubaté) Irmãos Elmo e Dorcília, Elpídio e Josefa; Tedeu e
Talita; Josias e Aparecida Carlos;

ANIVERSARIANTES JULHO

GRÁVIDAS: Luciana Peres; Dayse (Nora da irmã Suely Germano); Yasmim

Familiares não crentes. Novos crentes. Desempregados.

CHEGOU NOSSA 22ª EDIÇÃO DA EBF - 02 a 06 de JULHO - 14 às 17h00

Participe doando seu tempo. Precisamos montar a equipe, procure a irmã
Natália e disponha-se. A equipe inicia seu trabalho dia 01/07.
Campanha “Doe uma Bíblia” para as crianças da Escola Bíblica de Férias,
esperamos sua adesão. Procure o Ministério Infantil.
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

30 de JUNHO de 2013

ENCONTRO PARA ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL 01/07/2013 - 20h00 na IEBAM

01. Klarissa Belan

19. Daniela de Oliveira Batista

02. João Erich Kammer

19. Perla Poltronieri

02. Maria do Carmo Fagundes

20. Teodora Dimitrov Ruy

02. Suely Barbosa Santos

21. Francisco Pereira de Quadro

04. Lucy Pereira Dias

23. Eliane dos Santos Silva

04. Paulo Soares Castro

23. Esmeralda Lopes Torrubia Pereira

07. Domingos Aparecido Bertagon

27. Guilherme G. Chifferri

08. Marilu Bernardes Sória Borg

28. José Roberto Distefano

13. Cláudio Thiago de Ávila Menezes

28. Raíssa Petcov dos Reis

14. Luciana Meneguelli Puerta

29.Ângelo Fernando Meneguello

15. Rozineia Farias de Oliveira

29. Aline Cristina Gomes Pereira

16. Sirléia Nunes Barbosa

31. Carmelo Archela

19. Salvador Ialamov

31. Isabella dos Santos Herculino

ASSEMBLÉIA

Fica convocada a Assembléia Extraordinária da Igreja Evangélica Batista No
Alto da Mooca para o dia 14 de Julho de 2013 às 10h30. Ordem do dia:
Relatórios e Rol de Membros.

CASAMENTO

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

NASCIMENTO

Nasceu Gustavo, filho dos queridos irmãos Bira e Rose. Que o Senhor
abençoe a família e que Gustavo cresça no temor do Senhor e com sua
direção.

ESPERAR
NO SENHOR E BENDIZER SEU SANTO NOME!
tristezas?

Você poderia dizer quais são os verdadeiros motivos de suas

Quais são as razões de sua melancolia?
Talvez você não encontre nenhuma realmente válida. Se não há e
tudo está bem, que bom. Viva feliz a cada dia.
Mas se encontra motivos e razões, veja bem que são infinitamente
menores que as razões de sua felicidade permita-se; portanto, ficar cada vez
mais alegre e feliz.
Há quem viva sempre triste, chorando, lamentando-se que nada dá
certo, vendo só motivos de desespero e não de esperança, é preciso parar e
repensar o que deve ser feito, como adquirir uma nova postura vendo com
clareza o que está acontecendo.
No Salmo 103 Davi se anima a dizer à si próprio: “Bendize, ó
minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga seu Santo Nome”.
Você pode fazer uma pergunta simples: "O que se passa dentro de
mim?" Será que você poderia dizer como Jó disse, que mesmo que sua carne
fosse comida pela doença veria a Deus?
“Vê-lo-ei, por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o
contemplarão; e por isso os meus rins se consomem no meu interior.”
(Jó19.27)
Ou como o Salmista que declara, à sua própria alma, que deve
esperar no Senhor sem nunca se abater, e sempre louvando ao Deus da
salvação: “Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas
dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação
da minha face, e o meu Deus”.Salmo 42.11
Mesmo havendo dores no coração e medo na alma, podemos
descobrir a forma de viver em felicidade constante: “O meu coração está
dolorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim”. Salmo
55.4
Quando vivemos de tal forma que alegramos o coração de Deus
nós nos tornamos felizes eternamente: “Filho meu, se o teu coração for
sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. (Prov 23.15)
Podemos viver sempre na expectativa da ação benévola de Deus
para conosco e encontrarmos a alegria que vem do Senhor.
Jesus Cristo alegria dos homens.
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

