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* Prelúdio

instrumentos

A GRAÇA DE DEUS NOS PERMITE VIVER EM SACRIFÍCIO DE
LOUVOR
“ Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com
todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo; como também nos elegeu
nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele
em amor; e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si
mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça,
a qual nos deu gratuitamente no Amado;” Efésios 1.3-6
* Oração
* Hino 193 HCC-Maravilhosa Graça! (Lillenas)
* Interlúdio

congregação
instrumentos

* Leitura Bíblica Hebreus 4.14-16
14 Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que
penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão.
15 Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das
nossas fraquezas; porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem
pecado.
16 Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que
recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no
momento oportuno.
* Mensagem “A graça que chega em ocasião oportuna”
Pr Sória
* Oração
* Poslúdio
instrumentos

* Boas Vindas
* Hino Oficial JMM: “Poder para testemunhar”(Vanessa e Leo Gomes)
A toda nação, povo, tribo e lugar
Por onde eu for falarei do amor
De Cristo Jesus é preciso falar.
Da graça, da cruz, do poder de Jesus
O Espírito Santo agindo em nós
E todos os povos o exaltarão
Nos dá o poder para testemunhar.
Cumprindo o chamado da grande
Tudo o que sou é pra Teu louvor
missão. Tudo o que sou...
Usa-me com Teu poder.
Quebranta-me, Senhor.
No meu viver testemunha serei
Enche-me, Senhor.
Da cruz de Jesus o Senhor.
Envia-me, Senhor. Usa-me, Senhor.
Não importa aonde for,
Tudo o que sou...
Falarei do teu grande amor,
eis-me aqui!
A GRAÇA DE DEUS NOS FORTALECE
“ e ele me disse: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na
fraqueza. Por isso, de boa vontade antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de
que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas
injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque
quando estou fraco, então é que sou forte.” II Coríntios 12.9,10
* Cântico: É tua graça (Manhaes)
congregação
É tua graça que liberta,
Te louvo, te amo, Jesus.
é tua graça que me cura
Tua graça é melhor que a vida,
É tua graça que sustenta
Tua graça é o que me basta.
a minha vida.
Favor imerecido do céu,
Por teu sangue tenho acesso
do céu, pra mim.
à tua graça preciosa,
A GRAÇA QUE É CELEIRO DE DEUS
* Hino 314 HCC-Preciosa a graça de Jesus (Newton/Excell)
congregação
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
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* Prelúdio

instrumentos
FIRMES NA FÉ, PERMANECEMOS EM LOUVOR
“Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo,
por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos
firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus.” Romanos 5.1,2
* Oração
* Hino 154 CC-Firme nas promessas (Carver/Carter)
congregação
* Interlúdio
instrumentos
* Inspiração Musical “Firmes na fé”
Coro IEBAM
* Boas Vindas
* Cântico Eu me alegro em ti
congregação
Tu és tudo o que eu desejo. Eu me
A Ti bendirei pra sempre
alegro em Ti
Em ti confiarei Senhor
E do Senhor direi: Tu és meu
Eu não terei do que ter medo
Deus....
Meus pés só na Rocha firmarei
Não me abalarei e do Senhor direi Meu Deus! Forte! Meu Deus!
Eu me alegro em ti e do Senhor
Tu és meu Deus, Protetor
direi
Meu refúgio, Libertador
Tu és meu Deus, Protetor, Meu refúgio,
Meu abrigo, torre forte,
Libertador,
Todo o tempo
Meu abrigo, torre forte,
o meu socorro vem de Ti.
Todo o tempo o meu socorro vem de Ti.
Não há outro a quem eu ame,
FIRMES NA FÉ, PERMANECEMOS CONSTANTES NO TRABALHO
DO SENHOR
“Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na
obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.”
Coríntios 15.58

* Hino Oficial JMM: “Poder para testemunhar”(Vanessa e Leo Gomes)
A toda nação, povo, tribo e lugar
De Cristo Jesus é preciso falar.
O Espírito Santo agindo em nós
Nos dá o poder para testemunhar.
Tudo o que sou é pra Teu louvor
Usa-me com Teu poder.
No meu viver testemunha serei
Da cruz de Jesus o Senhor.
Não importa aonde for,
Falarei do teu grande amor,
eis-me aqui!

Por onde eu for falarei do amor
Da graça, da cruz, do poder de Jesus
E todos os povos o exaltarão
Cumprindo o chamado da grande
missão. Tudo o que sou...
Quebranta-me, Senhor.
Enche-me, Senhor.
Envia-me, Senhor. Usa-me, Senhor.
Tudo o que sou...

* Hino 416 HCC-Nossa morada na Rocha está (Owens/Kirkpatrick)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical “Agradeço meu Senhor”
Coro IEBAM
FIRMES NA FÉ, NÃO NOS ABATEMOS
NOS DIAS MAUS
“Portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e,
havendo feito tudo, permanecer firmes.” Efésios 6.13
* Hino 352 HCC-Cristo te estende sua forte mão (Carmichael)
* Intercessão
* Cântico Descansarei
Cobre-me, com Tuas mãos
Sabe bem, que em Cristo firme
Com poder, vem me esconder
está
Senhor
Se o trovão e o mar
Se o trovão e o mar se erguendo vem
se erguendo vem
Sobre a tempestade eu voarei
Sobre a tempestade eu voarei
Sobre as águas Tu também és Rei
Sobre as águas Tu também és Rei
Descansarei, pois sei que és Deus.
Descansarei, pois sei que és Deus
Minh'alma está segura em Ti
* Leitura Bíblica I Pedro 5.6-11

6 Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo
vos exalte;
7 lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
8 Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o Diabo, anda em derredor, rugindo
como leão, e procurando a quem possa tragar;
9 ao qual resisti firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão-se
cumprindo entre os vossos irmãos no mundo.
10 E o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória,
depois de haverdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar,
confirmar e fortalecer.
11 A ele seja o domínio para todo o sempre. Amém.

* Mensagem
Pr Sória
“Colocados sobre alicerce e aperfeiçoados mesmo tendo padecido”
* Oração
* Despedida Coral / 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 (cirurgia); Camila Gargalaca (em tratamento de saúde
com internação hospitalar periódica); D. 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; irmã Jovelina
Luna (cirurgia joelho); irmãos Tedeu e Talita;
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;
D. Maria Helena ( mãe do Pastor Duduch);
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 de todas as idades.
GABINETE PASTORAL
O Pastor Sória está disposição para aqueles que desejarem um encontro para
orientação e oração. Os irmãos podem agendar no Gabinete Pastoral com a Lú,
ou ligar diretamente no celular (11) 9938-0471.
DESEJANDO ENVIE SEU PEDIDO DE ORAÇÃO
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.
CANTINA
Nossa cantina está à sua disposição! Desça ao salão Social após o culto da noite e
tenha momentos preciosos, aproveitando para saborear o que nossas irmãs
prepararam com carinho.

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.

Quarta dia 27/02:
“DESERTO TRANSFORMADO EM MANANCIAL" (Continuação)

“O pobre e o necessitado buscam água, e não encontram! Suas línguas estão
ressequidas de sede. Mas eu, o Senhor, lhes responderei; eu, o Deus de Israel, não os
abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis, e fontes nos vales. Transformarei o
deserto num lago, e o chão ressequido em mananciais. Isaías 41:17-18
FEVEREIRO

28 (Qui) Ministério da Idade de Ouro 15h
MARÇO

07 (Qui) Ministério Chá da Tarde de Oração - 15h
09 (Sáb)- Ministério JOVEM em Atibaia - saída da igreja às 9h00

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
 Celebrando com júbilo
 Servindo com alegria
 Cantando com prazer
 Vivendo como suas ovelhas
 Demonstrando gratidão

24 de Fevereiro de 2013

FESTEJANDO A PÁSCOA EM 2013
A Páscoa tinha o significado da saída do povo hebreu da
escravidão do Egito apenas festejando-se um fato histórico: Um povo
libertado do cativeiro e conduzido em direção da Promessa de Deus.
No concílio Nicéa em 325, ficou determinando que a Páscoa
fosse festejada no primeiro domingo depois da lua cheia, que acontece
no equinócio da primavera no hemisfério norte (21 de março), assim
ficando estabelecido que seria uma festa móvel, variando entre 22 de
março e 25 de abril, neste ano cai no dia 31 de março. As demais festas
móveis do calendário religioso são determinadas à partir da Páscoa
quando festeja-se a ressurreição de Jesus.
Precisamos resgatar o verdadeiro significado da Páscoa, não
permitindo que se torne uma imitação do paganismo com coelhos e
ovos de chocolate, trazendo a tradição pagã da fertilidade, explorada
pela visão globalizada de um comércio lucrativo.
Deveríamos celebrar o verdadeiro significado da Páscoa,
mostrando ao Mundo que Páscoa é Liberdade para viver segundo o
plano de Deus, Libertação da condenação do pecado e Libertação de
toda e qualquer escravidão.
Jesus é o grande Libertador. Conhecemos a verdade através de
Jesus e a Verdade nos liberta “E conhecereis a verdade, e a verdade vos
libertará.” João 8:32. Foi para a Liberdade que Cristo nos libertou,
portanto devemos permanecer livres tanto da escravidão do pecado
como da ignorância “Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo
nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão.”
Gálatas 5:1. Devemos viver nossa vida religiosa de maneira que agrade
a Deus.
A única forma que temos para aferir a vontade de Deus
é a Bíblia Sagrada. Festejemos a Páscoa como ela deve ser festejada.
Cristo ressuscitou.
PASTOR PAULO ROBERTO SÓRIA
pastorsoria@iebam.org.br
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