CULTO
MATUTINO
CULTO
DALVORADA
21 ABRIL
de ABRIL
de 2013
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08 de
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* Prelúdio
instrumentos
"Bom é louvar ao SENHOR, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo;
Para de manhã anunciar a tua benignidade, e todas as noites a tua
fidelidade;" Salmos 92:1-3
* Oração
* Hino 401 HCC Logo de manhã

(Aristeu Pires Jr)

congregação

* Interlúdio
* Boas vindas e pastorais
* Cântico : Bom estarmos aqui
congregação
Bom estarmos aqui louvando a Deus Num só amor, num só espírito.
Podendo exaltar seu santo nome
Deus, venha nos abençoar
Tempo para isso, tempo para
E que esta união nunca falte para
louvarmos a Deus
nós.
“Então disse Jesus: Deixem vir a mim as crianças e
não as impeçam, pois o Reino dos céus pertence aos que são semelhantes a
elas.” Mateus 19.14
* Cântico “Como uma criança”
Como uma criança, Cristo me
ensinou
Que eu devo ser se quero ir ao céu
Ter a mente limpa um puro coração
Como uma criança eu quero
sempre ser
Como uma criança, sim, eu quero
ser.

congregação
Com Cristo em meu viver, irei
renascer.
Sempre que na Bíblia este verso eu
lia, não podia ainda tudo entender
Mas quando uma criança Cristo
em mim fez nascer, pude
compreender o que Ele quer de mim
Sinceridade, amor, perdão e paz só
uma criança pode ter
* Apresentação de Lucas Matheus Amoroso
* Momento E.B.D
* Hino 545 CC - Vamos à escola

congregação

(Entrega de dízimos e ofertas ao Senhor como ato voluntário e solene de culto)

* Oração de Gratidão

* Leitura bíblica textual: Salmo 145.14-19; João 4.22-24
14 O Senhor sustém a todos os que estão a cair, e levanta a todos os que
estão abatidos.
15 Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu
tempo;
16 abres a mão, e satisfazes o desejo de todos os viventes.
17 Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e benigno em todas as suas
obras.
18 Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o
invocam em verdade.
19 Ele cumpre o desejo dos que o temem; ouve o seu clamor, e os salva.

João 4.22-29
22 Vós adorais o que não conheceis; nós adoramos o que conhecemos;
porque a salvação vem dos judeus.
23 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.
24 Deus é Espírito, e é necessário que os que o adoram o adorem em
espírito e em verdade.

BUSQUEMOS SEMPRE A PRESENÇA DO SENHOR EM
TODOS OS MOMENTOS
"Chegue a minha súplica perante a tua face; livra-me segundo a tua palavra."
Salmos 119:170
* Hino 212 HCC- Ó Senhor, vem me dirigir (Moraes/Manuel) congregação

* Mensagem

BUSQUEMOS SEMPRE A PRESENÇA DO SENHOR PORQUE ELE
ESTÁ ATENTO AO NOSSO CLAMOR
"Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não
sabes." Jeremias 33:3-4
* Hino 208 HCC- Eu não posso fugir do Teu Espírito
congregação

“O Senhor está perto”

Pr Soria

* Oração
* Hino ocasional
* Poslúdio

congregação
instrumentos

(Entrega de dízimos e ofertas ao Senhor como ato voluntário e solene de culto)

* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical

Coro IEBAM

* Intercessão
CULTO VESPERTINO
ULTO
VESPERTINO
CULTO
DALVORADA
30
deCDEZEMBRO
de 2012 - 19h00

21 ABRIL
de ABRIL
de 2013
-19h00
08 de
de 2012
- 06h00

* Prelúdio
instrumentos
BUSQUEMOS SEMPRE A PRESENÇA DO SENHOR
“Andarei perante a face do SENHOR na terra dos viventes.” Salmos 116:9
* Hino 01 HCC - Ó vinde adorar (Wrigtn,Hodges/Knapp)
congregação
* Oração
* Interlúdio
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
* Boas vindas e pastorais
BUSQUEMOS SEMPRE A PRESENÇA DO SENHOR E LOUVEMOS
SEU NOME
"Assim os justos louvarão o teu nome; os retos habitarão na tua presença."
Salmos 140:13
* Cântico: Encontro com Deus (Lopes)
congregação
Esta noite é uma noite de encontro
com Deus (2x)
Este é o lugar, o lugar melhor
Para termos um encontro com Deus.
* Cântico: Comunhão e Adoração
congregação
Todos juntos louvemos ao Senhor
Hoje estamos reunidos
Nosso Deus pai o autor da criação
Para louvar ao Senhor
No seu trono ouvindo ele está
Tua glória como um rio
O nosso louvor
Está neste lugar
Tua igreja bem unida
Comunhão e Adoração
Nem um mal poderá destruí-la
É o que Deus reservou pra nós
Ela é forte e poderosa
Tua alegria está neste lugar
Sobre a terra prevalecerá
Sua paz entre nós hoje está

* Cântico: Descansarei
Cobre-me
Com Tuas mãos
Com poder
Vem me esconder senhor
Se o trovão e o mar se erguendo vêm
Sobre a tempestade eu voarei
Sobre as águas Tu também és Rei
Descansarei, pois sei que és Deus

congregação
Minha alma está
Segura em Ti
Sabes bem
Que em Cristo firme estou
Se o trovão e o mar se erguendo vêm
Sobre a tempestade eu voarei
Sobre as águas Tu também és Rei
Descansarei, pois sei que és Deus

* Leitura Bíblica Textual: Efésios 2.12-14; João 5.24; Colossenses 1.23
12 estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel,
e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no
mundo.
13 Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue
de Cristo chegastes perto.
14 Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um; e,
derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez
a inimizade,
João 5:24
“Em verdade, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê
naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já
passou da morte para a vida.”
Colossenses 1:23
“Se é que permaneceis na fé, fundados e firmes, não vos deixando apartar
da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura
que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro.”
* Mensagem “Uma nova esperança- Nova qualidade de vida” Pr Sória
* 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, CD. 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, Kátia Letizio (prima Walter Leffer);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; Rafaela (Reinaldo e Isabela), Luciene (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.
HOMENS - Vivendo Varonilmente na Sociedade, Igreja e Família.
Homens orando pela família.

Igreja Evangélica Batista no Alto da Mooca

Atividades

21 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
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
1º DE MAIO - DIA DE ORAÇÃO POR SUA FAMÍLIA
- Culto de gratidão pela 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.
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
 Celebrando com júbilo
 Servindo com alegria
 Cantando com prazer
 Vivendo como suas ovelhas
 Demonstrando gratidão

WWW.IEBAM.ORG.BR
Compartilhe! Esse é o seu NOVO SITE.
Queremos suas idéias e sugestões. Qual sua opinião sobre o novo site?

QUEM SOMOS NÓS
Nós somos uma igreja.
Isto é, somos um grupo de pessoas que se unem em torno da pessoa
de Jesus Cristo. Cremos na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito
Santo. Um único Deus, Trino e indivisível, Criador e Sustentador do
universo.
Nós reconhecemos que Jesus é nosso Senhor e Salvador pessoal.
Procuramos seguir seus ensinos, permanecendo fiéis ao que lemos na Bíblia
Sagrada, que é a Palavra Revelada de Deus à humanidade.
Nós nos reunimos para louvar a Deus, cultuando seu santo nome e
estudando a sua Palavra. Nós proclamamos que Jesus Cristo, o Filho
Unigênito do Pai, veio ao mundo para dar salvação a que aceitar seu perdão.
NOSSA MISSÃO
Estabelecer o Reino de Deus na Terra
Adorar o Senhor Deus
Glorificar ao Senhor como único Sustentador do Universo
Edificar a Igreja de Jesus Cristo
Proclamar que só Jesus Cristo Salva
NOSSOS PROPÓSITOS
Levar o evangelho a cada pessoa ao redor do Mundo.
Fazer discípulos de Jesus Cristo
Preparar os Discípulos para que se reproduzam
Ensinar a soberania e o Senhorio de Cristo e obedecer Suas ordens
Mostrar o sacerdócio universal dos crentes para o bem comum e a edificação
mútua
Meio:
O Espírito Santo.
Estratégia:
Ganhar
Ensinar
Mobilizar
Treinar
Enviar
Ação:
Testemunhar, ir, orar, contribuir.
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

