CULTO
MATUTINO
CULTO
DALVORADA
24 ABRIL
de MARÇO
de -2013
-10h30
08 de
de 2012
06h00

* Prelúdio
instrumentos
CRISTO RESSUSCITOU, POR ISSO NOSSA FÉ NÃO É VÃ
“E, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos
pecados.” 1 Coríntios 15:17
* Oração
* Hino 136 HCC-Adoro o Cristo vivo (Ackley,Fonseca)
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas e Pastorais
* Cântico: Ano 33
congregação
Vive em nossos corações
No ano 33 de sua vida,
e sua luz não morrerá jamais.
morreu o homem,
E por todos os séculos espalhou
o Filho do Homem.
uma nova mensagem
Pendurado no madeiro,
por todo o mundo
na montanha,
Varreu o planeta com seu amor
mas ao terceiro dia de sua morte
Ele já vem logo Ele vem
Ele ressuscitou.
E Ele está com a gente, com a gente para nos buscar.
E Ele está com a gente, com a gente E Ele está com a gente...
E Ele está com a gente, com a gente Vive em nossos corações
E sua luz não morrerá jamais.
* Cântico: Digno é o Senhor (Zschech)
congregação
Digno é o Senhor, sobre o trono está
Graças eu te dou Pai
Soberano, Criador, vou sempre te
Pelo preço que pagou
adorar Elevo minhas mãos, ao
Sacrifício de amor
Cristo que venceu
Que me comprou
Cordeiro de Deus morreu por mim
ungido do Senhor
Vou sempre te adorar
Pelos cravos em tuas mãos
Elevo minhas mãos, ao Cristo que
Graças eu te dou ó meu Senhor
venceu Cordeiro de Deus morreu
Lavou minha mente e coração
por mim mas ressuscitou, Digno é o
Me deu perdão,
Senhor Aleluia
restaurou-me a comunhão
CRISTO RESSUSCITOU, POR ISSO CREMOS QUE UM DIA
TAMBÉM SEREMOS RESSUSCITADOS COM ELE
“E, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós,
aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos
mortais, pelo seu Espírito que em vós habita.” Romanos 8.11
* Hino 137 HCC-Porque vivo está (Gaither)
congregação
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Leitura Bíblica Textual: I Coríntios 15.3-4 e Lucas 24.39

1 Coríntios 15.3 - Porque primeiramente vos entreguei o que também
recebi: que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras,
4. E que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as
Escrituras.
Lucas 24:39 - Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo;
apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes
que eu tenho.
* Mensagem
“Sem a ressurreição a fé é vã”
Pr Soria
* Oração
* Hino Ocasional
* Poslúdio
instrumentos
CULTO DALVORADA
08 de ABRIL de 2012 - 06h00
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24 ABRIL
de MARÇO
de -2013
-19h00
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* Prelúdio
instrumentos
“Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra,
visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados,
sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas
as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1:16-17
* Oração
* Hino 68 HCC-Tudo és Tu, Jesus (Krummacher/Koch)
congregação
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas e Pastorais
* Cântico: “Cristo levou sobre si”
congregação
Cristo levou sobre si as nossas dores E nos lavar de toda iniquidade.
Ele levou sobre si as nossas
Jesus, pão da vida,
transgressões
Jesus, luz do mundo.
O castigo que nos traz a paz estava
Príncipe da Paz,
sobre Ele
Maravilhoso Conselheiro
E por suas chagas fomos sarados.
Fonte de eternidade e amor.
Ele tomou sobre si as nossas
Jesus, Deus Emanuel,
maldições
Jesus, Santo dos Santos
Ele sofreu para que tivéssemos
Árvore da vida,
perdão
Rio que brota do trono de Deus,
Seu sangue derramou para
alegria profunda no meu coração,
nos resgatar das trevas
“Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador.
Eu sou a videira, vós as varas; quem está em mim, e eu nele, esse dá muito
fruto; porque sem mim nada podeis fazer.
João 15:1-5

* Cântico: “Eu sou a videira verdadeira”
congregação
Eu sou a videira verdadeira e o
O meu mandamento é este: que
meu Pai é o agricultor
vos ameis uns aos outros
Como o Pai me amou eu
O meu mandamento é este:
também vos amei
Que vos ameis uns aos outros
Permanecei no meu amor
assim como eu vos amei.
“Eu sou o bom Pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou
conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço
o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas.” João 10:14-15
* Hino 185 HCC-Meu bom pastor (peterson)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
“Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente.”
Hebreus 13:8
* Hino 25 HCC-Tu és fiel, Senhor (Chisholm/Runyan)
congregação
* Intercessão
,

* Cantata: “ Tu és o Cristo”
Coro da Idade de Ouro
* Leitura Bíblica: Marcos 8.27-29
27. E saiu Jesus, e os seus discípulos, para as aldeias de Cesaréia de Filipe; e
no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os
homens que eu sou?
28. E eles responderam: João o Batista; e outros: Elias; mas outros: Um
dos profetas.
29. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E, respondendo
Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo.
* Mensagem “Quem é Jesus para você?”
* Oração
* Poslúdio

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

Motivos de Oração e Informações

Igreja Evangélica Batista no Alto da Mooca

Atividades

24 de Março de 2013

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; 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); Roseli (irmã do Rogério); Saúde do Wilson Batista; Irmãos Tedeu e Talita;
Giorgia (filha da Bianca e Danio) cirurgia; D. Benedita (Mãe da Vilda)
Familiares não crentes. Novos crentes; Desempregados.
GRÁVIDAS: Rose; Luciana Peres; Camila e Dayse (Noras da irmã Suely Germano).

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.
PÁSCOA - 31/03

06h00- Culto da Alvorada
07h30- Café da Manhã
08h30- E.B.D
09h30- Culto Matutino
19h- Culto Vespertino - Cantata

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.

ABRIL
06 (Sáb) Doação de Sangue - informações com a irmã Ana Rosa
06 (Sáb) Ministério Jovem Jovens Casais - 19h30
11 (Qui) Chá da Tarde de Oração - 15h
12 (Sex) Homens Convocação Geral - 20h
19 (Sex) Ministério de Casais - 20h
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

GABINETE PASTORAL
O Pastor Sória está a 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) 99938-0471.

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

CRISTO NOSSA PÁSCOA

“Porque Cristo, nossa páscoa, foi sacrificado por nós.” (1Cor.5.7b)

A Páscoa dos hebreus é a mais antiga das festas, sua etimologia, mesmo que
incerta, tem sido atestada como derivada do verbo “PESAH”, que significa passar por cima,
por alto ou pular. A Páscoa significa passar por cima ou saltar. Por inferência, portanto,
significa libertar. Liga-se ao fato histórico e imemorável da libertação dos hebreus do jugo da
escravidão, que Faraó do Egito impôs ao povo nascido dos filhos de Jacó que se instalara na
terra de Gósen (Gen. 47.6) no tempo quando José governava o Egito.
Moisés levanta-se como um príncipe, preservado da morte ao nascer, preparado e instruído no
palácio faraônico, modelado no deserto de Midiã apascentando o rebanho de seu sogro e
sobretudo purificado no altar do monte Horebe (Sinai), onde Deus o comissionou para a difícil
tarefa de dirigir seu povo. (Êxodo 3).
Numa bela noite, após 430 anos de estada no Egito cerca de um milhão de pessoas
(600.000 homens, fora meninos e mulheres) em mistura de gente, ovelhas, vacas e um grande
número de gado, como um grande exército, deixando para trás as margens do Nilo, avançando
rumo ao desconhecido, caminhando confiantes e sem temor partiram para a liberdade.
(Ex.12.37-42). Há dois mil anos atrás nascia o Senhor Jesus Cristo para ser nossa Páscoa (I
Coríntios 5:7). Jesus é o Cordeiro Pascal que foi imolado por nós. Na cruz do Calvário Jesus
derramou seu sangue inocente para nos dar a liberdade do pecado. O Senhor Jesus,
representado na Páscoa pelo cordeiro imolado, é verdadeiramente quem nos garante o perdão
dos pecados, passando por cima deles e os aniquilando.
O mundo continua festejando a Páscoa sem saber exatamente o que ela significa.
Nos tempos antes de Jesus muitos judeus celebravam essa festa sem o conhecimento das razões
de tal evento. O que faziam era repetir o que tinham ouvido dos ancestrais, sem assimilar o seu
profundo sentido: VIDA NOVA. Vida renovada devido ao projeto de YHWH (IAVÉ), o
Senhor, Deus Criador e Sustentador do Universo. Plano do Deus Eterno, que é a origem da
vida e da existência de tudo. O Senhor Deus Todo Poderoso. O Senhor dos Exércitos elaborou
um projeto de salvação da humanidade e elegeu um povo para ser o propagador desse plano.
A Páscoa tem como elemento principal a apresentação da verdadeira liberdade através
do sangue do cordeiro pascal, figura representativa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do
mundo (João 1.29). Os hebreus criam que era a libertação da escravidão do Egito o que mais
valia. Pouco depois percebiam que tinham necessidade de algo mais que não encontravam nos
caminhos do deserto, nem travessia dos mares e rios, nem na posse de cidades e terras férteis.
Faltava-lhes a verdadeira liberdade que só se encontra no Messias, o Cristo de Deus (João 8.3136).
Vida de LIBERDADE encontrada no sangue de Jesus Cristo, que nos purifica e nos
livra da escravidão do pecado. A Páscoa só terá verdadeiro significado se for experimentada
como a saída da escravidão do reino dos desejos egoístas do coração humano e a entrada numa
terra que mana o leite do alimento da Palavra de Deus, e o mel da alegria de uma vida dedicada
ao Reino dos Céus. Isto só é possível através de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nossa
verdadeira Páscoa (I Cor 5.7). Na Páscoa vemos a grande liberdade que podemos alcançar.
Somos libertos da condenação e do poder da morte. O Senhor é o Cordeiro Pascal, que
imolado ressurge dentre os mortos, e nos garante a VIDA ETERNA.
A LIBERDADE de acesso ao Pai nos é garantida através da morte e da ressurreição de
Jesus. A Páscoa é uma festa, pois nela nos alegramos no reencontro com Deus que nos libertou
da escravidão do pecado, como na antigüidade libertou os hebreus da escravidão do Egito.
Viva a experiência da PÁSCOA com a alegria da vida encontrada, entrando no
Reino de Deus, como Jesus nos ensina nas parábolas da moeda perdida, da ovelha perdida e do
filho perdido. Em Cristo Jesus, nós também festejamos a páscoa, com a passagem da morte para
à vida, do pecado para o perdão alcançando assim a LIBERDADE que só Cristo dá.
Em Cristo nós também somos conduzidos pela coluna de nuvens que nos protege

do mal, e pela coluna de fogo que purifica do pecado e nos mostra o perdão restaurador
que é a Bíblia, PALAVRA INFALÍVEL DE DEUS. Que nessa PÁSCOA, saibamos viver
nossa VIDA, dada por Deus através da morte do Cordeiro Pascal, com LIBERDADE e
PUREZA, exercitando o PERDÃO que Deus nos dá.
FELIZ PÁSCOA!
PASTOR PAULO ROBERTO SÓRIA

