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* Prelúdio
instrumentos
“Confia no SENHOR de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio
entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as
tuas veredas.” Provérbios 3:5-6
* Oração
* Hino 340 HCC-Salvador Bendito (Wrigth/Sullivan)
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

“Confia no SENHOR e faze o bem; habitarás na terra, e verdadeiramente
serás alimentado. Deleita-te também no SENHOR, e te concederá os desejos
do teu coração.” Salmos 37:3-4
* Cântico: Eu só confio no Senhor
congregação
Eu só confio no Senhor
Que não vai falhar
Eu só confio no Senhor
Sigo a cantar
Se o sol chegar a escurecer
E o céu toldar
Eu só confio no Senhor
Que não vai falhar

Posso confiar, posso confiar
Que um lar no céu
Cristo vai me dar
Se o sol chegar a escurecer
E o céu toldar
Eu só confio no Senhor
Que não vai falhar

** Hino 357 HCC-O segredo do viver (Wrigth/Richardson)
congregação
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Gratidão pelas mães
Ministério de Educação Religiosa
* Leitura Bíblica Textual: Josué 1.6-9

6. Esforça-te, e tem bom ânimo; porque tu farás a este povo herdar a terra que
jurei a seus pais lhes daria.
7. Tão-somente esforça-te e tem mui bom ânimo, para teres o cuidado de fazer
conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou; dela não te desvies,
nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas
por onde quer que andares.

8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei; antes medita nele dia e noite, para
que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito; porque então
farás prosperar o teu caminho, e serás bem sucedido.
9.Não to mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo; não temas, nem te espantes; porque
o SENHOR teu Deus é contigo, por onde quer que andares.

* Cântico: “Deus nos fez sua família para o seu louvor”

* Inspiração musical
Coro de Mães

Calmo, sereno e tranquilo
 Precisas fazer parte da família de Deus
* Mensagem
Pr Soria
“Mães corajosas são as que colocam sua confiança no Senhor nosso Deus”
* Oração
* Cântico: Família de Amor (Craeg/Kammer)
congregação

* Cântico: “Comunhão e adoração”

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

CULTO VESPERTINO
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0812CULTO
dede ABRIL
MAIO de de
20132012
-19h00- 06h00
CULTO VESPERTINO
30 de DEZEMBRO de 2012 - 19h00

* Prelúdio

instrumentos
SOMOS FAMÍLIA DE DEUS
“Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, e da
família de Deus;” Efésios 2:19
* Oração
* 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

* Interlúdio
instrumentos
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
* Boas Vindas e Pastorais
COMO FAMÍLIA DE DEUS, NOS UNIMOS EM ADORAÇÃO
“Dêem ao Senhor, ó famílias das nações, dêem ao Senhor glória e força.
Dêem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença.
Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade”
1 Crônicas 16:28-29

Deus nos fez sua família para o seu
louvor. Filhos, somos por graça,
Vamos celebrar!
Aleluia! Como irmãos nós louvamos!

Hoje estamos, reunidos para louvar ao
Senhor, Sua glória, como um rio,
está neste lugar
Comunhão e adoração
É o que Deus reservou pra nós
Sua alegria está neste lugar
Sua paz entre nós hoje está

congregação

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

congregação
Todos juntos, louvemos ao Senhor
Nosso Deus Pai, o autor da criação
No Seu trono, ouvindo Ele está
Nosso louvor, nosso louvor.
Tua igreja, bem unida, nenhum mal
poderá destruí-la, ela é forte e poderosa
Sobre a terra prevalecerá.

COMO FAMÍLIA DE DEUS, SERVIMOS COM ALEGRIA
“Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos
deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus,
em cuja terra vocês estão vivendo. Mas, eu e a minha família serviremos ao Senhor".
Josué 24:15
* Hino 595 HCC-Que feliz é o lar (Kashel/Oliveira Filho)
congregação
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
COMO FAMÍLIA DE DEUS, QUEREMOS VIVER SEGUNDO A SUA
VONTADE
“Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus” -+Salmos 143:10a
* Hino 473 HCC-Segundo a vontade de Deus (Gioia Jr/Oliveira Filho) congregação
* Intercessão
* Cântico: “Doce nome”
congregação
Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor
Só de pronunciar o teu nome
Os meus medos se vão, minha dor, meu
sofrer, pois de paz tu inundas meu ser
Jesus, que doce nome,

Que transforma em alegria
o meu triste coração
Jesus, só o teu nome
É capaz de dar ao homem salvação.

* Leitura Bíblica Textual: Marcos 6.2,3; 3.31-35

Marcos 6:2 - E, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga; e muitos, ouvindoo, se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? e que sabedoria é esta que lhe
foi dada? e como se fazem tais maravilhas por suas mãos?
3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas e de
Simão? e não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele.
Marcos 3:31 - Chegaram, então, seus irmãos e sua mãe; e, estando fora, mandaram-no
chamar.
32. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus
irmãos te procuram, e estão lá fora.
33. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos?
34. E, olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha
mãe e meus irmãos.
35. Porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e
minha mãe.

* Mensagem “Famílias notáveis da Bíblia família de José e Maria” Pr Sória
* Oração / * Despedida Coral
Coro IEBAM
* 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 Ana Aziz (sofreu uma queda e está internada no Hospital Bandeirantes); Elisa
(prima da Dária) cujos filhos faleceram; Dona Aparecida Carleto; Júlia Bernado (Sobrinha
da Silmara); 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 Rogério (hospitalizado); Archela, Ezequiel, Damião (precisando de doadores de
sangue); Alfredo, Jurandy (fazendo Hemodiálise); Luiz Lisboa (tratamento de saúde); José,
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); Walter Amaral
Familiares não crentes. Novos crentes; Desempregados.
GRÁVIDAS: Rose; Luciana Peres; Dayse(Nora da irmã Suely Germano).
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, novos crentes, de todas as idades.
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.
CONTA BANCÁRIA
Banco Itaú - Agência 0056 - Conta Corrente 12556-0
CNPJ 50.860.832/0001-56

Igreja Evangélica Batista no Alto da Mooca

Atividades

12 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.

RETRATO DE MÃE
É O MAIS LINDO QUE HÁ
Lindas mães, jovens, com faces rosada,
Lindas mães, radiantes de alegria e vitalidade,
Lindas mães, meigas e ternas com seus cabelos brancos.
Seu retrato retrata os sulcos da Vida.

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

Mães com olheiras marcando seus traços,

22 (Qua) Culto de Oração pelas famílias da IEBAM - 20h

Mães com mãos calejadas, e pés cansados.

23 (Qui) Ministério da Idade de Ouro - 15h

Mães com noites em claro pelo cuidado do bebe;

24 (Sex) Ministério de Casais - 20h

Retrato que retrata o Amor. Amor que elimina a dor da saudade.

22 (Qua) Oração pelas famílias da IEBAM 20h
- MÊS DA FAMÍLIA

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

Mães com a beleza das modelos na passarela das cozinhas.
Mães sábias, curando dores, com beijos e tristezas, com afagos.
Mães prudentes agasalhando para frio e ensinando para a vida.
Retrato de Mãe de filho adulto que é sempre sua criança.
Mães sempre presentes, como presente Divino,
Mães com dias longos correndo atrás das crianças.
Mães alimentando a Esperança, com Prudência e a Fé, com Confiança.
Retrato amado da mais amada das Mães.
Mãe, seu retrato me fascina.
Seu Retrato me encanta.

NASCIMENTO
Nasceu Bia, neta dos irmãos Nivaldo e Suely. Que Deus abençoe os pais, os avós
e o bebê.

Lindas mães retratadas na retina e na memória.
Retrato de todas as dores, alegrias e amores.
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

PASTOR PAULO ROBERTO SÓRIA
pastorsoria@iebam.org.br

