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* Prelúdio

instrumentos
“Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus.”
II Timóteo 2.3

* Oração
* Hino 469 CC- Corajosos (Whittle/McGranaham)
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas e Pastorais
* Alegrar-me-ei (Jorge Camargo)
congregação
mesmo que isto envolva
Alegrar-me-ei, alegrar-me-ei,
dor ou sofrimento.
alegrar-me, alegrar-me,
Alegrar-me-ei.
alegrar-me-ei.
Pois me tem dado razão pra
Alegrar-me-ei, alegrar-me-ei,
alegrar-me, alegrar-me, alegrar-me-ei entender
que ele me ampara em qualquer
no Senhor.
momento.
Pois me tem dado razão pra viver,
o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sua Palavra me faz compreender,
que em meio as provas, prova seu
E o privilégio de amar e servir,
sustento. Alegrar-me-ei.
* Esta paz
congregação
Esta paz que eu sinto em minh'alma Ainda que a figueira
não floresça
Não é porque tudo me vai bem
Esta paz que eu sinto em minh'alma E a vide não dê o seu fruto
Ainda que os montes
É porque eu amo ao meu Senhor
se lancem ao mar
Não olho circunstâncias (não, não,
E que a terra trema,
não)
Olho o seu amor (olho o seu amor) hei de confiar
Não me guio por vistas, Alegre sou
“Por esta razão sofro também estas coisas, mas não me envergonho;
porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso
para guardar o meu depósito até aquele dia.”
II Timóteo 1.12
* Hino 447 HCC- Mas eu sei em quem tenho crido (Whittle/McGranaham)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Leitura Bíblica : I Coríntios 15.44
Semeia-se corpo animal, é ressuscitado corpo espiritual. Se há corpo animal,
há também corpo espiritual.
* Mensagem
Pr Sória
“O que o sofrimento não pode causar”
* Oração
* Hino Ocasional
* Poslúdio
instrumentos

CULTO VESPERTINO

CULO
DALVORADA
03 de NOVEMBRO
de 2013 - 19h00
08 13 ABRIL de 2012 - 06h00

* Prelúdio

instrumentos

QUE SEGURANÇA! SOMOS DE JESUS!
“Ainda eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum ,
porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam.”
Salmo 23.4
* Oração
* Hino 417H CC Que segurança! Sou de Jesus! (Crosby/Knapp)
* Interlúdio
* Inspiração Musical
“Louvarei ao meu Senhor”
Coro Masculino
* Boas Vindas
QUE SEGURANÇA!
NADA PODE NOS SEPARAR DO AMOR DE DEUS!
“Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados,
nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a
profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que
está em Cristo Jesus nosso Senhor. “
Romanos 8.38,39
* Hino 476 CC Brilho Celeste (Zelley/Cook)
QUE SEGURANÇA! DEUS É FIEL!
“cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé; tendo o coração
purificado da má consciência, e o corpo lavado com água limpa, retenhamos
inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa;”
Hebreus 10.22,23
* Infinitamente Mais
(Asaph Borba)
congregação
Sim, Senhor, eu sei que Tu és
Fiel é tua Palavra, ó Senhor.
soberano,
Perfeitos os teu caminhos,
Tens os teus caminhos, tens teus
meu Senhor,
próprios planos
Pois sei em quem tenho crido,
Venho, pois, a cada dia, venho cheio Também sei que és poderoso
de alegria
Pra fazer infinitamente mais,
E me coloco em tuas mãos, pois és Pra fazer infinitamente mais
fiel.
Do que tudo o que pedimos,
Sim, Senhor, eu sei que Tu és
infinitamente mais
poderoso,
Do que tudo que sentimos,
És um Deus tremendo,
infinitamente mais,
Pai de Amor bondoso.
Do que tudo o que pensamos
Venho, pois, a cada dia,
infinitamente mais,
Venho cheio de alegria
Do que tudo o que nós cremos
E me coloco em tuas mãos,
infinitamente mais.
Pois és fiel.
CULTO DALVORADA
07 de
JULHO
de2012
2013 -19h00
08 de
ABRIL
de
- 06h00
CULTO

VESPERTINO

(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão

QUE SEGURANÇA!
EM JESUS NÃO PRECISAMOS TEMER O MAL
“Mas o que me der ouvidos habitará em segurança, e estará tranqüilo, sem receio
do mal.” Provérbios 1.33
* Hino 324 CC Refúgio Verdadeiro (Souza/Whyte)
* Inspiração Musical “Aos teus pés, Jesus”
Coro Masculino
* Intercessão
* Preparação
congregação
Só Deus conhece
Prepara, agora, meu coração, Senhor
o meu viver
Que tua glória, nesta hora,
E o que preciso receber
Se manifeste neste lugar.
* Leitura Bíblica Textual

I João 3.18 Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e
em verdade.
19 Nisto conheceremos que somos da verdade, e diante dele tranqüilizaremos
o nosso coração;
20 porque se o coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e
conhece todas as coisas.
21 Amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus;
22 e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos
os seus mandamentos, e fazemos o que é agradável à sua vista.
23 Ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus
Cristo, e nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou.
24 Quem guarda os seus mandamentos, em Deus permanece e Deus nele. E
nisto conhecemos que ele permanece em nós: pelo Espírito que nos tem dado.
I João 5.10 Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho;
quem a Deus não crê, mentiroso o faz, porque não crê no testemunho que
Deus de seu Filho dá.
11 E o testemunho é este: Que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em
seu Filho.
12 Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de Deus não tem a
vida.

* Mensagem

Pr Sória
“Crentes que não vivem na dúvida”
* Celebração da Ceia Memorial
* Distribuição do Pão (Hino 514 HCC Venham à mesa )
* Distribuição co Cálice (Hino 123 CC Bendito Cordeiro )
* Oração
* Hino 521 CC Cidade Santa
* Poslúdio
instrumentos
“IEBAM - IGREJA QUE SERVE AO SENHOR COM ALEGRIA”

Igreja Evangélica Batista no Alto da Mooca

Atividades
Motivos de Oração e Informações
MINISTÉRIO DA ORAÇÃO
Oremos por todos os ministérios
“Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus.” Isaías 40.1
Ministério Pastoral e seus ministros auxiliares.
ENFERMOS E OUTROS

Irmãs: Aparecida Carleto e sua filha Cleide, Dirce Mizarelo, Zilda , Dirce Pomar,
Josefina , Aparecida Carlos, Waldecy, Alexandrina; Geraldina, Pola Coev ,
Julieta (mãe do irmão Carlos Placêncio), Tereza Marques Fleming ( mãe da irmã
Márcia), Celeste e família; Élcia Neves da Silva, Mires; Luciane (esposa Jean), ,
Dorcília ; Irene Peres (cirurgia); Fabiana (irmã do Niuler - com dificuldades na
gravidez); Família do Eduardo Nabiça, mãe D. Ecira e seus irmãos;
Irmãos: Nivaldo Germano (cirurgia), Wilson Bernardo (pai da Silmara), Archela,
Alfredo , Luiz Lisboa (tratamento de saúde), Walter Amaral, Elmo , Elpídio ,
Josias ; Reinaldo Verrone (cirurgia)
Familiares não crentes;
Novos crentes. Desempregados.
GRÁVIDAS:

Néia (Wilson), Yasmim (Filipe)

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.

IMPORTANTES ATIVIDADES DA IEBAM

O SOFRIMENTO NÃO PODE NOS AFASTAR DA NOSSA
ESPERANÇA

09 (Sáb) Culto de Bodas
10 (Dom) Assembléia Eleição da Diretoria
21 (Qui) Chá da Tarde de Oração - 15h
22 (Sex) Círculo de Leitura - 20h
23 (Sáb) Casamento Antônio Mizarelo Filho e Jéssica Orácio - 19h30
27(Qua) Dia de Ação de Graças da IEBAM
28 (Qui) Ministério da Idade de Ouro - 15h

Jeremias 16.19 Eu disse: Ó SENHOR Deus, tu me proteges e me dás força; tu me ajudas na
hora do sofrimento. Dos fins da terra, as nações irão a ti e dirão: “Os nossos antepassados só
tinham falsos deuses, tinham somente deuses inúteis.
Isaías 53.4 “No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor
que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que
Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo.
Isaías 53.11 Depois de tanto sofrimento, ele será feliz; por causa da sua dedicação, ele ficará
completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos
merecem, e assim os pecados deles serão perdoados.

CONVOCAÇÃO
O Presidente, Pastor Paulo Roberto Sória, convoca a Igreja Evangélica Batista no
Alto da Mooca para sua Assembléia Extraordinária, no dia 10 de Novembro 2013,
às 10h30 em primeira convocação, em conformidade com o estatuto vigente, para
aprovação de Atas, Relatórios, Rol de Membros e Eleição da Diretoria para o
exercício de 2014.

ANIVERSARIANTES NOVEMBRO
01. Dorcília Gonçalves Baldin
02. João Gargalaka
02. Maria Fernandes Santos
05. Marcos Lopes da Silva
05. Marinalva de Souza Teixeira

MUSICALIZAÇÃO DE BEBÊS
Até 03 anos - Domingos 9h45 às 10h.
CULTO DE BODAS
No próximo Sábado realizaremos o Culto de Bodas. Casais que completam
quinquênio de bodas ( 5, 10, 15,.... 60 anos de casados).
Dúvidas e informações com a Irmã Suely.
QUARTAS-FEIRAS DE NOVEMBRO - AÇÃO DE GRAÇAS
Todas as quartas-feiras de novembro teremos um momento nos cultos para
apresentarmos nossa gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. Venha com sua
família agradecer ao Senhor.

03 de NOVEMBRO de 2013

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.

09. Célia Regina Madaschi Archela
10. Marcel Alves dos Santos
10. Rafael Panzarino Oliveira
11. Olga Duduch Apollônio
11. Eliane R. Reis
11. Luis Pereira da Silva

15. Maria Lúcia Fernandes dos Santos
18. Amarílio Barbosa da Silva
18. Jônathas F. Lopes
20. Erenite de Souza Teixeira
21. Bianca Pereira da Silva de Deus
21. Marcelo Marroco Placêncio
23. Catarina Peres Folegatte
23. Dinorá Fernandes Santos Monteiro
23. Joelma Fernandes Santos
24. Nicoly Petcov dos Reis
30. Celeste Martins da Costa
30. Suely Lucas Germano

A todos os aniversariantes nosso desejo de bênção celestial.
Recebam o abraço carinho de seu pastor e de toda a IEBAM. Pastor Sória

NOTA DE FALECIMENTO
Faleceu o pai do irmão José Roberto Distefano, que Deus console a família de nosso
irmão.

NOSSA ÚNICA ESPERANÇA É O SENHOR Quando nos sentimos abandonados, desprezados, desamparados e
angustiados...
Nele podemos depositar nossa confiança. Só nEle.
Ele não nos decepciona. Ele tem amor, compaixão por nós.
Só dEle pode vir a nossa ajuda Ele sabe do nosso coração
Ele sabe de nosso amor e de nossa dedicação
Ele conhece nossas angústias e medos.
Ele sabe que não há chantagens nem falsidades em nosso coração
Só inseguranças e ansiedades, por causa da nossa fragilidade.
Mas é nele que esperamos a salvação
Só dá para descansar nele e em ninguém mais
Ele não nos abandona, não nos julga, não nos ofende,
Ele não se cansa de nós, não desiste de mim, nem de você.
Podemos ir a ele sempre - vinde a mim cansados....
Ele não nos descarta como um caroço de fruta....
Ele deseja nos ver, nos acalentar em seus braços.
Ele nos espera, nunca nos diz não.
Ele quer que esperemos nele.
Senhor: Preciso de teu amor, misericórdia, perdão e bênção.
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) 99938-0471
E-mail Pastor: pastorsoria@iebam.org.br - Site: www.iebam.org.br

pastorsoria@iebam.org.br

