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* Prelúdio

instrumentos

FAMÍLIAS NOTÁVEIS ANDAM COM DEUS
“Andarei perante o Senhor, na terra dos viventes.” Salmos 116:9
* Oração
* Hino 323 HCC-Eu alegre vou na sua luz (DeVenter/Weeden)
* Interlúdio
* Boas Vindas e Pastorais
* Hino Família idéia de Deus (Nivaldo Germano)
A família é uma idéia de Deus
Nascida no Seu Terno Coração
Não é bom que o homem esteja só
Disse Deus na criação
e com a mulher o presenteou.
Família ideia de Deus
Família presente de Deus
Deixa o homem seu pai e sua mãe
E se une à mulher que Deus lhe deu
Crescei-vos e multiplicai-vos,
disse Deus
E o seu reino aqui na terra
assim cresceu.
Família ideia de Deus
Família presente de Deus

instrumentos
congregação

Filhos honrem seu pai e sua mãe
E terão vida longa aqui na terra
Pais eduquem seus filhos no caminho
e assim quando crescerem dele não se
afastarão.
Família ideia de Deus
Família presente de Deus
E Deus também vive em família lá no céu
Deus Pai ,Deus Filho
e Espírito também
E nós adotados como filhos em Jesus
Formamos a grande ,
santa e pura ...
Família de Deus
Família ideia de Deus
Família presente de Deus

FAMÍLIAS NOTÁVEIS ENSINAM SEUS FILHOS A ANDAREM COM
DEUS
“Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se
desviará dele.” Provérbios 22.6
* Cântico: Andando com Cristo
congregação
Andando com cristo
Andando todo dia,
andando com alegria
andando com Cristo
andando com meu Salvador

* Cântico: A cada momento
A cada momento
Eu sinto a presença do Senhor
A cada momento
Eu sinto a presença do Senhor

Andando na sombra, andando no brilho
Andando todo dia,
Andando com alegria
Andando com Cristo
Andando com meu Salvador.

congregação
Ao sentar, ao levantar,
Ao dormir, ao acordar
E andando pelo caminho (2x)
Aleluia, glória a Deus! (2x)

FAMÍLIAS NOTÁVEIS ANDAM COM DEUS E SÃO ABENÇOADAS
“Se guardares o mandamento que eu hoje te ordeno de amar ao Senhor teu Deus, de
andar nos seus caminhos, e de guardar os seus mandamentos, os seus estatutos e os
seus preceitos, então viverás, e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na
terra em que estás entrando para a possuíres.”
Deuteronômio 30:16

* Hino 595 HCC-Que feliz é o lar (Kashel/Oliveira Filho)
congregação
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Leitura Bíblica Textual: Gênesis 4.26 e Gênesis 5.22-24

Gênesis 4:26 A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse
tempo, que os homens começaram a invocar o nome do Senhor.
Gênesis 5:22.Andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, trezentos
anos; e gerou filhos e filhas.
23. Todos os dias de Enoque foram trezentos e sessenta e cinco anos;
24.Enoque andou com Deus; e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou.

* Mensagem
Pr Soria
“Famílias notáveis da Bíblia - A família de Enoque”
* Oração
* Cântico: Família de Amor (Craeg/Kammer)
congregação
Em Cristo todos somos um
Uma família de amor
Uma família de esperança
Família que tem fé

* Poslúdio

Juntos levemos nosso amor
Juntos levemos nossa fé
Dizendo ao mundo que em Jesus
Há esperança

instrumentos
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instrumentos
FAMÍLIAS NOTÁVEIS RECONHECEM A GLÓRIA DE DEUS
“Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força.”
Salmos 96:7
* Oração
* Hino 64 HCC-Glorioso és Tu, Senhor (McKinney/Bagby)
congregação
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas e Pastorais
* Hino Família idéia de Deus (Nivaldo Germano)
congregação
A família é uma idéia de Deus
Nascida no Seu Terno Coração
Não é bom que o homem esteja só
Disse Deus na criação
e com a mulher o presenteou.
Família ideia de Deus
Família presente de Deus
Deixa o homem seu pai e sua mãe
E se une à mulher que Deus lhe deu
Crescei-vos e multiplicai-vos,
disse Deus
E o seu reino aqui na terra
assim cresceu.
Família ideia de Deus
Família presente de Deus

Filhos honrem seu pai e sua mãe
E terão vida longa aqui na terra
Pais eduquem seus filhos no caminho
e assim quando crescerem dele não se
afastarão.
Família ideia de Deus
Família presente de Deus
E Deus também vive em família lá no céu
Deus Pai ,Deus Filho
e Espírito também
E nós adotados como filhos em Jesus
Formamos a grande ,
santa e pura ...
Família de Deus
Família ideia de Deus
Família presente de Deus

FAMÍLIAS NOTÁVEIS RECONHECEM QUE FORAM FORMADAS
PARA O LOUVOR DO SENHOR
“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 1:5-6
* Cântico: “Deus nos fez sua família para o seu louvor”
Deus nos fez sua família
Para o seu louvor.
Filhos, somos por graça,
Vamos celebrar!
Aleluia! Como irmãos nós louvamos!

Aleluia! Vamos todos cantar.
Do pecado Deus tirou-nos,
Em família nos tornou,
Como filhos adotou-nos,
Filhos somos nós do Rei.

* Hino 595 HCC-Que feliz é o lar (Kashel/Oliveira Filho)
congregação
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
FAMÍLIAS NOTÁVEIS RECONHECEM SUA DEPENDENCIA DO
SENHOR
“Eu sou a videira; vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá
muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer.”
João 15:5
* Inspiração Musical “Quem sou eu?
Coro Feminino
* Cântico: “Minha esperança”
congregação
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 ...

* Intercessão
* Inspiração Musical “Precisam de Jesus”
Coro Feminino
* Leitura Bíblica 133 HCC
* Mensagem
Pr Sória
“Famílias notáveis da Bíblia - Família do centurião”
* Celebração da Ceia Memoiral
* Distribuição do pão (hino 132 HCC Rude cruz)
* Distribuição do cálice (hino 123 CC Cordeiro Bendito)
* Hino 521 CC Cidade Santa (Adams)
* Oração
* Cântico: Família de Amor (Craeg/Kammer)
congregação
Em Cristo todos somos um
Uma família de amor
Uma família de esperança
Família que tem fé

* Poslúdio

Juntos levemos nosso amor
Juntos levemos nossa fé
Dizendo ao mundo que em Jesus
Há esperança

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; Élcia Neves da Silva;
Irmãos Archela, Ezequiel, 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,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; Luciane (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.
WWW.IEBAM.ORG.BR
Compartilhe! Esse é o seu NOVO SITE.Queremos suas idéias e sugestões. Qual
sua opinião sobre o novo site?
Você já entrou na nova página da sua igreja? Entre, compartilhe e divulge.

Igreja Evangélica Batista no Alto da Mooca

Atividades

05 de MAIO 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.

FAMÍLIAS NOTÁVEIS DA BÍBLIA
QUARTA-FEIRA PRÓXIMA -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.
08 (Qua) Oração pelas famílias da IEBAM - 20h
11 (Sáb) Ministério Jovem - Jovens Casais - 19h30
12 (Dom) Dia das mães - Coral das mães
15 (Qua) Momento de gratidão pelo 43º de Aniversário de Consagração Pr Sória
16 (Qui) Chá da Tarde de Oração - 15h
22 (Qua) Culto de Oração pelas famílias da IEBAM - 20h
23 (Qui) Ministério da Idade de Ouro - 15h
24 (Sex) Ministério de Casais - 20h
22 (Qua) Oração pelas famílias da IEBAM 20h
ANIVERSARIANTES MAIO
07. Aparecida Teixeira Carleto

14. Silvani de Sousa Farias Oliveira

07. Andréia Alves Bastos

16. Victoria Fleming Mota

08. José Nadilson N. dos Reis

18. Maria Miris Chagas dos Santos

09. Marly César Lopes
12. Dinalva Fernandes Santos
12. Rosiléia Pereira de Toledo
12. Ilda Ferreira Camargo da Silva
12. Gisele Ferreira Castelo Branco
12. Valdina Alves de Souza
13. Luciane Pereira da Silva

19. Dâmaris Lopes
23. Walter do Amaral Sobrinho
23. Walter Silva Mota
28. Lia Giovanna Prystuba
30. Annelise Rodrigues Saraiva
30. Maria das Graças Permegiane Felício
30. Ana Rosa Loureiro Rebelo

CONTA BANCÁRIA
Banco Itaú - Agência 0056 - Conta Corrente 12556-0
CNPJ 50.860.832/0001-56
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

FAMÍLIAS NOTÁVEIS DA BÍBLIA - ENOQUE
Enoque significa “consagrado”. Enoque viveu 365 anos, o mesmo
número de dias de um ano de nosso calendário solar; filho de Jarede. No Novo
Testamento há a citação de Lucas 3:23-38 onde entra na genealogia de Jesus.
Caim, que matou Abel, também teve um filho chamado Enoque. Caim
até fundou uma cidade com o nome de seu filho.
Genesis 5:18-24 relata a vida de Enoque que foi relativamente curta em
comparação com a dos que viveram em seu tempo. Seu filho Matusalém, por
exemplo viveu três vezes mais que seu pai. Os anos de Matusalém foram de
novecentos e sessenta e nove anos.
Gn 5.22-24, “Andou Enoque com Deus; e, depois que gerou a
Metusalém, viveu trezentos anos; e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque
foram trezentos e sessenta e cinco anos. Andou Enoque com Deus e já não era,
porque Deus o tomou para si”.
A diferença, no entanto entre os dois é enorme também na qualidade
de vida. Enoque andou com Deus toda a sua vida e não morreu, pois Deus o
tomou para Si. Matusalém morreu, possivelmente com o dilúvio.
ELE ANDOU COM DEUS
E Enoque não apareceu mais. Deus o tomou. A notabilidade da família
de Enoque está, além da longevidade de seu filho e de não ter conhecido a morte,
no fato de ter andado com Deus. Enoque caminhava com Deus, ele tinha íntima
e profunda comunhão com o Senhor.
Noé era bisneto de Enoque. Noé aprendeu a andar com Deus, a
obedecer a Deus com os ensinos transmitidos por Enoque, pelas experiências
contadas por sua família sobre o Homem que andava com Deus.
Noé aprendeu e se tornou um imitador de Enoque. Gn 6.9, “Eis a
história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos;
Noé andava com Deus”.
Gn 5.22, mostra que havia outro aspecto interessante ele foi um homem
de família: “Andou Enoque com Deus; e, depois que gerou a Metusalém, viveu
trezentos anos; e teve filhos e filhas”. Ele tinha comunhão e andava com Deus
mas não deixava suas responsabilidades familiares ele tinha cuidado com sua
família.
Enoque era um homem de Fé, como vemos em Hb 11.5-6 “Pela fé
Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o
trasladara; visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que
agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe; porque é necessário que
aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos
que o buscam”.
Que sua família seja uma família notável.
Uma família de fé.
Familiares que andam com Deus.
PASTOR PAULO ROBERTO SÓRIA
pastorsoria@iebam.org.br

