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* Prelúdio

instrumentos
JESUS, O MESTRE QUE NOS ENSINA A ADORAR

“Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em
espírito e em verdade; porque o Pai procura a tais que assim o adorem.” João 4:23

* Oração
* Cântico: Em Espírito e em verdade
Em Espírito, em verdade, te adoramos,
te adoramos (2x)
Rei dos Reis, e Senhor, te entregamos
nosso viver (2x)
Pra te adorar, ó Rei dos Reis
Foi que eu nasci, ó Rei Jesus

congregação
Meu prazer é te louvar,
meu prazer é estar
nos átrios do Senhor
Meu prazer é viver na casa de Deus,
onde flui o amor

* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas e Pastorais
JESUS, O MESTRE QUE NOS ENSINA
A FAZER A VONTADE DO SENHOR
“Não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor.”
Mateus 10:24

* Hino 369 HCC-Cristo, bom mestre, eis meu querer (Pollard/Stebbins)
* Cântico: Senhor te quero com Mais de Cristo
congregação
JESUS, O MESTRE QUE TEM AUTORIDADE
PARA ENSINAR
“Entraram em Cafarnaum; e, logo no sábado, indo ele à sinagoga, pôs-se a
ensinar. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo
autoridade, e não como os escribas.” Marcos 1:21-22
* Hino 408 HCC-Mestre, o mar se revolta (Baker/Palmer)
congregação
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Leitura Bíblica Textual: Lucas 4.16-21

16.Chegando a Nazaré, onde fora criado; entrou na sinagoga no dia de sábado,
segundo o seu costume, e levantou-se para ler.
17. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías; e abrindo-o, achou o lugar em que
estava escrito:
18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas
novas aos pobres; enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da
vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos,
19. e para proclamar o ano aceitável do Senhor.
20. E fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se; e os olhos de todos
na sinagoga estavam fitos nele.
21. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura aos vossos
ouvidos.
* Mensagem

“Jesus meu Mestre”

Pr Soria

* Oração
* Hino 203 HCC Cristo é meu Mestre e Senhor
* Poslúdio
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congregação
instrumentos

* Canto Criativo: Céu lindo céu e Manso e suave

08 de ABRIL de 2012 - 06h00

* Prelúdio

instrumentos
FOI JESUS QUE ABRIU O CAMINHO DO CÉU

“Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai,
senão por mim.” João 14:6

* Oração
* Hino 295 HCC-Para o céu por Jesus irei (Pounds/Gabriel) congregação
* Interlúdio
instrumentos
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
* Boas Vindas e Pastorais
NENHUM OUTRO VOU ACHAR
“E em nenhum outro há salvação; porque debaixo do céu nenhum outro nome há,
dado entre os homens, em que devamos ser salvos.” Atos 4:12
* Cântico: “Outro igual não há”
congregação
Outro igual não há
Que pudesse minha alma salvar
Só Jesus comprou-me,
com seu amor,
Na cruz. Outro igual não há

* Cântico: “Poderoso para salvar”
Todos necessitam
de um amor perfeito
Perdão e compaixão
Todos necessitam
de graça e esperança
De um Deus que salva
Cristo move as montanhas
e tem poder para salvar
Tem poder para salvar
Para sempre, autor da salvação
Jesus a morte venceu,
Sobre a morte venceu

Suas bênçãos me cobrem como nuvens
no céu, e nele encontro a paz
Eu sei que seguro em seus
braços estou
Outro igual não há.

congregação
Me aceita com meus medos
Falhas e temores, enche o meu viver
A minha vida entrego para seguir
teus passos, a ti me rendo
Cristo move as montanhas
e tem poder para salvar
Tem poder para salvar
Para sempre, autor da salvação
Jesus a morte venceu,
sobre a morte venceu
Possa o mundo ver brilhar a luz
Cantamos para a glória do Senhor
Jesus Cristo.

NUNCA IREI ENTRAR NA MANSÃO DE LUZ SE NÃO FOR
ATRAVÉS DA CRUZ

“Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus,
homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a
seu tempo;” 1 Timóteo 2:5-6

* Hino 542 HCC-Só Jesus Cristo salva (Moisés Lobo/Nabor Nunes)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
PARA O CÉU COM JESUS IREI, GRANDE É MEU PRAZER DE
CERTEZA TER
“As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem; eu
lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão; e ninguém as arrebatará da minha
mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos; e ninguém pode arrebatá-las
da mão de meu Pai.” João 10:27-29

Este mundo jamais poderá me afastar,
dos tesouros celestiais
que eu vou receber, minha firme
esperança está no meu novo lar
sou herdeiro com Cristo vou com Ele
morar.
Céu, lindo céu (2x)
Há mansões celestiais todas feitas por
Deus, Céu lindo céu (2x)
Eu vou pro céu, lindo céu
Com Cristo vou morar no lindo céu.
Ao passar pelo rio,
Nada mais temerei.
Nem pecados nem tristezas

Eu ali sofrerei. Oh! Que glória
tão Sublime , quando eu subir
para os
Céus, cantarei a linda história
Do Cordeiro de Deus.
Céu lindo céu...
Manso e suave Jesus convidando
Chama por ti e por mim
Eis que Ele à porta te espera
Velando, vela por ti e por mim.
Vem já, vem já, alma cansada
Vem já! Manso e suave
Jesus convidando:
Chama ó pecador
Vem!

* Intercessão
* Cântico: “Minha esperança”
Minha esperança está no Senhor
Desde agora e para sempre
Minha esperança está no Senhor, só
no Senhor
Eu me entrego na presença do Senhor
O que conhece o começo e o fim
O vendaval diante dele se acalmou
Ele morreu por nós por você e
por mim

Minha esperança ...
Sua misericórdia vem no
amanhecer
Para encontrar aquele que se
arrependeu
Traz o perdão e liberta o coração
Quem nele confiar a paz
Encontrará
Minha esperança ...

* Leitura Bíblica: I João 1.1-3 e João 3.17-21
I João 1.1.O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os
nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do
Verbo da vida
2.{pois a vida foi manifestada, e nós a temos visto, e dela testificamos, e vos
anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e a nós foi manifestada};
3. sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também
tenhais comunhão conosco; e a nossa comunhão é com o Pai, e com seu
Filho Jesus Cristo.
João 3.17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o
mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
18. Quem crê nele não é julgado; mas quem não crê, já está julgado;
porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
19. E o julgamento é este: A luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as
trevas que a luz, porque as suas obras eram más.
20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para
que as suas obras não sejam reprovadas.
21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja manifesto
que as suas obras são feitas em Deus.

* Mensagem
Pr Sória
“Ter certeza de salvação - Quem pode entrar no céu?”
* Oração/ * Poslúdio
instrumentos

Igreja Evangélica Batista no Alto da Mooca
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; 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, Kátia Letizio (prima Walter Leffer);Irmãos Elpídio e Josefa; Cleide
(filha da D. Aparecida); Roseli (irmã do Rogério); Saúde do Wilson Batista; Irmãos
Tedeu e Talita; 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.
HOMENS
Sexta dia 12 de Abril - “Vida varonil” - 20h00
Salão social IEBAM

Atividades

07 de ABRIL de 2013

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.

ABRIL
11 (Qui) Chá da Tarde de Oração - 15h
12 (Sex) Homens Convocação Geral - 20h - Salão Social IEBAM
19 (Sex) Ministério de Casais - 20h
20 (Sáb) Jovens Casais - 19h30 (Roberta e Quércia) Tema: “Primeiro
encontro”
25 (Qui) Ministério da Idade de Ouro - 15h
26 (Sex) Círculo de Leitura - 20h
27 (Sáb) M.C.A Café da Manhã na IEBAM - 08h00
27 (Sáb) Ministério Jovem - 19h

TEMA PARA 2013:
“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

WWW.IEBAM.ORG.BR
Compartilhe! Esse é o seu NOVO SITE.
Queremos suas idéias e sugestões. Procure-nos.

JESUS MEU MESTRE AMADO

Sou discípulo de Jesus.
Tenho aprendido com Ele a exercer o amor e a compaixão, a misericórdia
e o perdão. Também Seu ensino me leva a ser responsável, participativo, solidário e
a viver dentro de Seus princípios e não os meus.
Fui chamado por Ele para compor Seu exército como servidor, auxiliar e
cooperador e não como superior ou comandante. Ele deseja que eu pregue a
Palavra, ensine seus ensinos e faça novos discípulos que O sirvam com lealdade e
dedicação.
Não me cabe viver pregando contra pessoas, grupos ou agremiações. Não
fui chamado para combater os homens, mas para amá-los e atraí-los para a Verdade
que é Cristo. Não posso viver condenando o Mundo, mas sim, procurar salvá-lo.
Não me cabe fazer passeatas, marchas e manifestações, nem contra nem a favor de
idéias e ideais.
A mim, como servo de Cristo, me é mister ensinar o ensino Dele. Viver
seu ensino e promover o Reino de Deus na Terra. Para mim, como soldado do
exército de Cristo, me cabe mostrar o Caminho da Salvação. Ensinar o Ensino de
Jesus que tem como livro texto a Bíblia Sagrada.
Combater a corrupção, desde as esferas mais elevadas do poder
constituído, até a compra de produtos sem nota fiscal é meu dever, no ensino e no
exemplo. Pagar propina para conseguir a habilitação para dirigir, para não ser
multado, ou para usufruir de qualquer benefício, mesmo sendo de direito, é
pecado, então procuro ensinar isso.
As questões éticas, morais e religiosas são ensinadas nos ensinos de Jesus.
Ser contra o pecado não significa odiar, massacrar, agredir e maltratar o pecador.
Ser contra toda prática abusiva, todo cerceamento de liberdade de ir vir, todo
desrespeito ao direito à privacidade, não significa odiar o agente de tais ações, mas
sim repudiar a ação.
Sei que não conseguirei resolver todos os problemas da humanidade.
Mas sei que meu Deus tem poder para fazê-lo. Ele não mandou Abraão destruir
Sodoma e Gomorra, mas Ele o fez. Ele não mandou Noé destruir a geração
corrupta de sua época, mas Ele mesmo a destruiu. Nossa sociedade tem se pautado
pela impunidade, injustiça e corrupção. Mas a Justiça de Deus não falha, a seu
tempo ocorrerá e nenhum pecador sem arrependimento ficará impune.
A mim, e aos Seus servos, Jesus mandou ensinar a Palavra de Deus,
mostrar o Caminho. Ele não me mandou combater nem governos, nem potestades,
nem seja quem for, mandou-me ensinar e exercitar o amor, a compaixão, a
misericórdia e o perdão.
Quanto ao mais é da esfera de ação do Senhor. Sou contra o pecado em
todas as suas formas, mas serei sempre a favor do pecador levando-o ao
conhecimento da Palavra de Deus, se se arrepender será salvo, caso contrário já está
condenado.
Na esperança da conversão, mudança de mente e de ações, de todos os
pecadores, continuo minha luta do ensino da vontade de Jesus Cristo, meu Senhor
e único Salvador.

PASTOR PAULO ROBERTO SÓRIA
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

pastorsoria@iebam.org.br

