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* Prelúdio

instrumentos

JESUS, O PÃO VIVO QUE NOS DÁ A VIDA
“Eu sou o pão vivo que desceu do céu; se alguém comer deste pão, viverá para
sempre; e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne.”

* Oração

João 6.51

* Hino 135 HCC- Cristo já ressuscitou

(Wesley/Wrigth)

* Interlúdio

congregação
instrumentos

* Boas Vindas e Pastorais
* Hino 140 HCC- Da sepultura saiu
* Cântico: Digno é o Senhor (Zschech)

(Lowry,Pitrowsky)

congregação
congregação

Digno é o Senhor, sobre o trono está
Graças eu te dou Pai
Soberano, Criador, vou sempre te adorar
Pelo preço que pagou
Elevo minhas mãos, ao Cristo que
Sacrifício de amor que me comprou
ungido do Senhor, Pelos cravos em tuas venceu
Cordeiro de Deus morreu por mim
mãos graças eu te dou ó meu Senhor
mas ressuscitou, Digno é o Senhor
Lavou minha mente e coração
Aleluia
Me deu perdão, restaurou-me a
comunhão
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão

JESUS, O PÃO VIVO QUE NOS ALIMENTA
“Este é o pão que desceu do céu; não é como o caso de vossos pais, que comeram o
maná e morreram; quem comer este pão viverá para sempre.”
João 6.58

* Leitura Bíblica Textual: Lucas 24.30-43
30. Estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou; e, partindo-o, lho dava.
31. Abriram-se-lhes então os olhos, e o reconheceram; nisto ele desapareceu de
diante deles.
32. E disseram um para o outro: Porventura não se nos abrasava o coração, quando
pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras?
33. E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram
reunidos os onze e os que estavam com eles,
34. os quais diziam: Realmente o Senhor ressurgiu, e apareceu a Simão.
35. Então os dois contaram o que acontecera no caminho, e como se lhes fizera
conhecer no partir do pão.
36. Enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus se apresentou no meio deles, e
disse-lhes: Paz seja convosco.
37. as eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito.
38. Ele, porém, lhes disse: Por que estais perturbados? e por que surgem dúvidas em
vossos corações?
39. Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo; apalpai-me e vede;
porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho.
40. E, dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés.
41. Não acreditando eles ainda por causa da alegria, e estando admirados,
perguntou-lhes Jesus: Tendes aqui alguma coisa que comer?
42. Então lhe deram um pedaço de peixe assado,
43. o qual ele tomou e comeu diante deles.

* Mensagem
“Cristo vivo que abençoa o pão”
* Celebração da Ceia Memorial
* Distribuição do pão
* Cântico: “Cristo levou sobre si”
* Distribuição do cálice (hino 123 CC Cordeiro bendito)
* Hino 137 HCC Porque vivo está
* Oração
* Poslúdio

Pr Sória

congregação

instrumentos

CULTO DALVORADA
08 de ABRIL de 2012 - 06h00
CULTO VESPERTINO
MATUTINO
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* Prelúdio

instrumentos
A MENSAGEM DA PÁSCOA
“ Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estais
sem fermento. Porque Cristo, nossa páscoa, foi sacrificado por nós.” 1 Coríntios 5:7
* Oração
* Hino 142 HCC-Findou-se a luta de Jesus (Hino latino/Minchin)
congregação
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas
* Cântico: Ano 33
congregação
Vive em nossos corações
No ano 33 de sua vida,
morreu o homem, o Filho do Homem. e sua luz não morrerá jamais.
Pendurado no madeiro, na montanha, E por todos os séculos espalhou
uma nova mensagem por todo o mundo
mas ao terceiro dia de sua morte
Varreu o planeta com seu amor
Ele ressuscitou.
Ele já vem logo Ele vem
E Ele está com a gente, com a gente
para nos buscar.
Ele está com a gente, com a gente
E Ele está com a gente, com a gente
A MENSAGEM DA PÁSCOA MENSAGEM DA GRAÇA
“Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens,”
Tito 2:11
* Hino 193 HCC-Maravilhosa graça (Lillenas)
congregação
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical
* Ministério Infantil
A MENSAGEM DA PÁSCOA MENSAGEM DE AMOR
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.” João 3:16
* Mensagem “A mensagem da Páscoa”
Pr Duduch
* Oração
* Poslúdio
instrumentos

* Prelúdio

instrumentos

VIVAMOS A EXPERIÊNCIA DA COMUNHÃO COM DEUS
“O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão
conosco; e a nossa comunhão é com o Pai, e com seu Filho Jesus Cristo.”
1 João 1:3
* Oração
* Hino 136 HCC-Adoro o Cristo vivo (Ackley,Fonseca)
congregação
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas
* Cântico: Ano 33 (vide manhã)
congregação
* Cântico: Ressuscitou
congregação
Venceu a morte, venceu o mal
Ressuscitou (3x) Aleluia!
Venceu as trevas
Ó Morte, onde está, o morte
Jesus ressuscitou.
A sua vitória?
Resuscitou (3x) Aleluia!
Jesus ressuscitou
* CANTATA: EXPERIÊNCIA COM DEUS
CORO IEBAM
 Nome dos nomes
 Não há palavras
 Olhos do teu coração
 Abre o meu coração (com Sê minha vida)
Coro e congregação
 Filhinho teu (Abba Pai)
 O que Ele está fazendo? (com Passo a Passo)
 De joelhos
(momento de intercessão)
 Ao contemplar a Rude Cruz
 Convite
 Usa-me, envia-me (com Tal qual estou)
Coro e congregação
 Cristo Bom Mestre
Coro e congregação
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
 Final
* Leitura Bíblica Textual: I Coríntios 2.2-5 e I Coríntios 1.17b
I Coríntios 2. 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e
este crucificado.
3. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor.
4. A minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras
persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder;
5. para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de
Deus.
I Coríntios 1. 17.b mas Cristo me enviou para pregar o evangelho; não em
sabedoria de palavras, para não se tornar vã a cruz de Cristo.
* Mensagem “Só reconheço a Cristo, e este crucificado”
* Oração
* Poslúdio

Pr Sória
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, 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;
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).

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.
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 - Casa Roberta e Quércia
11 (Qui) Chá da Tarde de Oração - 15h
12 (Sex) Homens Convocação Geral - 20h - Salão Social IEBAM
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.

31 de Março de 2013

PÁSCOA PÃO ABENÇOADO QUE ABRE OS OLHOS
PARA A VIDA

Em Lucas 24.30-31 vemos o Senhor Ressurreto, depois de
uma caminhada, tomando uma refeição com seus discípulos, na
estrada para Emaús, pequena aldeia cerca de doze quilômetros de
Jerusalém.
Estando com eles à mesa, partiu o pão e o abençoou.
Enquanto lhes dava um pedaço a cada um, seus olhos foram abertos e
O reconheceram.
Jesus é o Pão da vida que nos alimenta e sustenta. Nele
encontramos sabedoria, discernimento e compreensão sobre o
sentido da vida e nosso destino eterno.
Sem o Pão da vida temos nossos olhos fechados e não
entendemos o significado das coisas, nem temos discernimento
espiritual capaz de ver como encontrar a comunhão com Deus. A
Páscoa é o meio pelo qual Deus nos mostra o valor do sacrifício de
Cristo, o Cordeiro Pascal, que foi imolado em nosso lugar.
Pão abençoado é o Senhor que nos faz ver, com os olhos da fé,
o perdão alcançado e a graça recebida por meio da fé.
Pão abençoado pelo Senhor, que nos deu Seu corpo, para que
nos tornássemos membros, unidos a Ele. Comendo do pão que nunca
acaba, pois é o Pão que desceu dos céus, somos abençoados
eternamente. “Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá
vida ao mundo”. João 6:33
Páscoa é a abertura de nossos olhos para vermos a essência do
Amor de Deus, sentirmos o poder de Seu Perdão restaurador e
experimentarmos a alegria permanente da Liberdade absoluta para a
Vida Eterna.
Páscoa é a bênção de Cristo, que faz com que nosso coração se
una ao Dele: “Porventura não se nos abrasava o coração, quando pelo
caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras?”
Cristo nossa Páscoa.
Páscoa é o Pão da Bênção, Jesus o Pão da Vida.
Tenha uma Páscoa abençoada pelo Senhor e Salvador Jesus.
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

