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* Prelúdio

instrumentos

EM FAMÍLIA ADORAMOS AO SENHOR
“Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força.”
Salmo 96.7
* Oração
* Hino 390 HCC Filhos da luz (Kalley)
congregação
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas e Pastorais
* Hino: Minha casa e eu
congregação
1.Estamos unidos,
Serviremos ao Senhor.
Em família nós estamos unidos
Viveremos, então, no calor da união
Para agradecer a Deus, nosso Pai,
Até Jesus retornar
Que seu Filho enviou.
E a nossa fé contemplar
Queremos segui-lo,
Minha casa e eu serviremos ao
Em família nós queremos servi-lo
Senhor.
Confiantes vamos perseverar.
2.Estamos unidos, em família nós
Desejamos, ó Pai, servir-te.
estamos unidos, para agradecer a
Hoje escolhei a quem servireis
Deus, nosso Pai, que seu Filho
Os empecilhos deixai
enviou. Estamos unidos,
Louvor a Deus entoai
Nossas vidas já possuem sentido
Minha casa e eu
Para sempre vamos compartilhar
EM FAMÍLIA SOMOS GRATOS PELA SALVAÇÃO
“Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros,
Antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o
fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal
pedra da esquina;”
Efésios 2.19-20
* Cântico: Oração Pela Família (Chapman)
congregação
Deus, a Ti serviremos
Vem encher-nos com tua graça
Pois aos teus pés estaremos.
Digno és de nossa reverência
Minha casa e eu ...
Minha casa e eu
Sempre unidos, orando juntos,
serviremos ao Senhor
Tudo enfrentaremos
Minha casa e eu
confiando em Deus.
serviremos ao Senhor
Uma família unida,
Minha casa e eu
Vivendo sempre em harmonia,
serviremos ao Senhor
amor. Minha casa e eu ...
Serviremos ao Senhor
(Entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
1 Não repreendas asperamente a um velho, mas admoesta-o como a um pai;
aos moços, como a irmãos;
2 às mulheres idosas, como a mães; às moças, como a irmãs, com toda a
pureza.
3 Honra as viúvas que são verdadeiramente viúvas.
4 Mas, se alguma viúva tiver filhos, ou netos, aprendam eles primeiro a
exercer piedade para com a sua própria família, e a recompensar seus
progenitores; porque isto é agradável a Deus.

5 Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada espera em Deus, e
persevera de noite e de dia em súplicas e orações;
6 mas a que vive em prazeres, embora viva, está morta.
7 Manda, pois, estas coisas, para que elas sejam irrepreensíveis.
8 Mas, se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família,
tem negado a fé, e é pior que um incrédulo.
* Mensagem
“Cuidando da família”
Pr Sória
* Oração
* Poslúdio
instrumentos
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* Prelúdio
instrumentos
“Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e
diante dele adorarão todas as famílias das nações.” Salmo 22.27
* Oração
* Hino 80 HCC-Bendito seja sempre o Cordeiro (Kerr Neto/Camargo Filho)
CULTO VESPERTINO
01 de DEZEMBRO de 2013 - 19h00
* Interlúdio
instrumentos
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
* Boas Vindas e Pastorais
* Cântico: Comunhão e adoração (Chapman)
Todos juntos, louvemos ao Senhor
Hoje estamos, reunidos
Nosso Deus Pai, o autor da criação
para louvar ao Senhor
No Seu trono, ouvindo Ele está
Sua glória, como um rio,
Nosso louvor, nosso louvor.
está neste lugar
Tua igreja, bem unida,
Comunhão e adoração
Nenhum mal poderá destruí-la
É o que Deus reservou pra nós
Ela é forte e poderosa
Sua alegria está neste lugar
Sobre a terra prevalecerá.
Sua paz entre nós hoje está
* Hino: Minha casa e eu
congregação
1.Estamos unidos,
Viveremos, então, no calor da união
Em família nós estamos unidos
Até Jesus retornar
Para agradecer a Deus, nosso Pai,
E a nossa fé contemplar
Que seu Filho enviou.
Minha casa e eu serviremos ao Senhor.
2.Estamos unidos,
Queremos segui-lo,
Em família nós estamos unidos
Em família nós queremos servi-lo
Para agradecer a Deus, nosso Pai,
Confiantes vamos perseverar.
Que seu Filho enviou.
Desejamos, ó Pai, servir-te.
Estamos unidos,
Hoje escolhei a quem servireis
Nossas vidas já possuem sentido
Os empecilhos deixai
Para sempre vamos compartilhar
Louvor a Deus entoai
Minha casa e eu
Serviremos ao Senhor.
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“Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de
Israel; “Jeremias 2.4
* 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
“Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de
Israel, e elas serão o meu povo.” Jeremias 31.1
* Hino 352 HCC-Cristo te estende sua forte mão (Carmichael)
* Intercessão
* Cântico: Oração Pela Família (Chapman)
congregação
Vem encher-nos com tua graça
Deus, a Ti serviremos
Digno és de nossa reverência
Pois aos teus pés estaremos.
Minha casa e eu
Minha casa e eu ...
serviremos ao Senhor
Sempre unidos, orando juntos,
Minha casa e eu
Tudo enfrentaremos
serviremos ao Senhor
confiando em Deus.
Minha casa e eu
Uma família unida,
serviremos ao Senhor
Vivendo sempre em harmonia,
Serviremos ao Senhor
amor. Minha casa e eu ...
* Leitura Bíblica Rute 3.1
1.Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: "Minha filha, tenho que
procurar um lar seguro, para a sua felicidade.
* Mensagem
Pr Soria
“ Família - lugar de segurança e felicidade”
* Despedida Coral
* Oração
* Poslúdio
nstrumentos

MAIO - MÊS DA FAMÍLIA
“Família - Lugar de Segurança para encontrar a verdadeira felicidade”
“Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: "Minha filha, tenho que procurar um lar
seguro, para a sua felicidade.” Rute 3.1
“IEBAM - Igreja de Jesus Cristo
Árvore que o Senhor plantou junto a águas de abundantes bênçãos”
Números 24.5 Que boas são as tuas tendas, ó Jacó! Que boas são as tuas moradas, ó Israel!
24.6 Como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o
SENHOR plantou, como cedros junto às águas.
24.7a Águas manarão de seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes;

Motivos de Oração e Informações

Atividades

Igreja Evangélica Batista no Alto da Mooca

2014 - ANO DE FRUTIFICAR

MINISTÉRIO DA ORAÇÃO
“Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus.” Isaías 40.1
Ministério Pastoral e seus ministros auxiliares e todos os ministérios.

BATISMOS: 11 de Maio - Culto Vespertino - Ceia Memorial

ENFERMOS E OUTROS

EVANGELIZAÇÃO NOS LARES

Irmãs: Vilda Belan (cirurgia), Josefina , Aparecida Carlos, Waldecy, Alexandrina;
Geraldina, Pola Coev , Julieta (mãe do irmão Carlos Placêncio), Dorcília ; Amélia
(mãe da Silmara); Olga Duduch Apolônio; Dirce Mizarelo; Dirce Pomar
Irmãos Vagner Sola (cirurgia), Alfredo , Luiz Lisboa (tratamento de saúde), Elmo ,
Elpídio, Josias ; Sr. Geraldo (Pai da Isabela Juliana); Frank Dias (cirurgia),
Familiares não crentes; Novos crentes. Desempregados.
GRÁVIDAS: Greice Kelly, Daniela Dias, Giselli Chiariello Ximenes; Néia Oliveira,
Larissa Amoroso Aiello, Vivian (hospitalizada - filha da irmã Cleize); Manuela

(Fortaleza);

MINISTÉRIOS EM AÇÃO

DISCERNIMENTO DO PODER NA ORAÇÃO E NA GRATIDÃO. Objetivando
um maior desenvolvimento espiritual de toda a igreja e capacitando cada participante
a desenvolver sua fé, vamos nos mobilizar para viver juntos a igreja de Cristo que
somos, da forma que Ele deseja.
Participe dos cultos às quartas feiras 20h.
ORAÇÃO E ESTUDO BÍBLICO e da EBD.

PASTOR MÁRCIO ALEXANDRE
Pastor Márcio será empossado como Executivo da Convenção Batista Mineira.
Oremos por nosso irmão e por todas as igrejas BATISTAS de Minas Gerais. Que
o Senhor abençoe o ministério do Pastor Márcio e sua família. O Pastor Sória foi
convidado para pregar na solenidade de Posse, no dia 02 de Junho em Belo
Horizonte.Desde já nossos parabéns ao Pastor Márcio e felicitações à Convenção
Batista Mineira.
OBRAS DE ADEQUAÇÃO AS NOVAS NORMAS DE SEGURANÇA E
OUTRAS NECESSIDADES
1. Instalamos um novo forro com cerca de 700 placas de forro com
material não combustível e não emissora de fumaça tóxica no salão social.
2. Aplicamos verniz retardante de chamas com selante, não emissor de fumaça
tóxica no forro e lambris do templo. Estamos fazendo o mesmo nas portas.
3. Estamos providenciando a troca das mangueiras dos hidrantes do tipo P1 para
P2 e recarga dos extintores.
4. Colocamos uma porta/parede separando a Bomba da sala de apoio.
5. Troca das lâmpadas Ho e reatores do santuário.
“IEBAM - Igreja de Jesus Cristo
Árvore que o Senhor plantou junto a águas de abundantes bênçãos”
Números 24.5 Que boas são as tuas tendas, ó Jacó! Que boas são as tuas moradas, ó Israel!
24.6 Como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o

04 de MAIO de 2014

HOJE É DIA DE MUDANÇAS NA MINHA FAMÍLIA COMEÇANDO EM MIM MESMO

LÍDER: Evangelista Antônio Mizarello
Iniciamos a “CAMPANHA DE EVANGELIZAÇÃO NOS LARES DA
MOOCA“ Contamos com o envolvimento e orações de todos os participantes da
IEBAM, para alcançarmos os objetivos.

NÚMEROS 24.5 Que boas são as tuas tendas, ó Jacó! Que boas são as tuas
moradas, ó Israel!
24.6 Como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de
sândalo que o SENHOR plantou, como cedros junto às águas.
24.7a Águas manarão de seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes;

VOCÊ JÁ ACEITOU JESUS COMO SALVADOR E SENHOR DE SUA
VIDA?
Caso negativo não perca mais tempo e aceite-o agora.
ENTÃO, SEJA BATIZADO
Estaremos celebrando a ordem de Jesus de batizar todo o que crê. Caso você
esteja convicto que Jesus é seu Senhor e que vale a pena segui-Lo e servi-Lo, venha
conversar com o Pastor ainda hoje. O batismo é para o salvo. Cumpra em sua vida
o desejo e a ordem de Cristo Jesus.

“IEBAM Igreja de Jesus Cristo Árvore que o Senhor plantou junto às
águas de abundantes bênçãos”

ANIVERSARIANTES MAIO
07. Aparecida Teixeira Carleto
07. Andréia Alves Bastos
09. Marly César Lopes
12. Dinalva Fernandes Santos
12. Rosiléia Pereira de Toledo Campos
12. Ilda Ferreira Camargo da Silva
12. Gisele Ferreira Castelo Branco
12. Valdina Alves de Souza
13. Luciane Pereira da Silva
14. Silvani de Sousa Farias Oliveira
16. João Alexandre Santos

16. Victoria Fleming Mota
18. Maria Miris Chagas dos Santos
18. Pietro M. Neto
19. Dâmaris Lopes
21. Fernando da Fonseca
23. Walter do Amaral Sobrinho
23. Walter Silva Mota
28. Lia Giovanna Prystuba
30. Maria das Graças Permegiane Felício
30. Ana Rosa Loureiro Rebelo

Querido aniversariante, que sua vida seja santificada na verdade divina. Você deve ser
alegre por causa da alegria de Cristo. A plena e total alegria, portanto receba meus
parabéns e votos de muitas felicidades!

MAIO - MÊS DA FAMÍLIA
“Família - Lugar de Segurança para encontrar a verdadeira felicidade”
“Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: "Minha filha, tenho que procurar um lar
seguro, para a sua felicidade.” Rute 3.1

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

