CULTO
CULTODALVORADA
MATUTINO
06 ABRIL
de ABRILde
de2012
2014 -- 10h30
08 16
06h00

* Prelúdio
instrumentos
“QUE DAREI EU AO SENHOR POR TODOS OS BENEFÍCIOS
QUE ME TEM FEITO?” SALMO 116.12

* Oração
* Hino 228 HCC-A Deus demos glória
* Interlúdio
* Boas Vindas e Pastorais

(Crosby/Doane)

congregação
instrumentos

DAREI O MEU LOUVOR
“Bendirei ao Senhor em todo o tempo; o seu louvor estará continuamente na minha
boca.” Salmo 34.1

* Cântico: Jesus, a essência da adoração
Quando o som se vai
tudo se desfaz, eu me achego a ti
Para dar-te, ó Deus, algo de valor
Que alegre a ti.
Dar-te-ei mais que uma canção
Pois a música em si
não é o que queres de mim.
Tu sondas meu interior
Sabes tudo o que sou
E queres meu coração.
Quero adorar-te
Com minha alma
És o meu Salvador,
a essência do meu louvor.

congregação

Perdão, Senhor, é o que mais quero.
És o meu Redentor,
a essência do meu louvor.
Não sei explicar teu grandioso amor
Tu mereces mais.
Fraco e pobre eu sou,
mas o que tenho é teu.
Minha vida dou.
Dar-te-ei mais que uma canção
Pois a música em si
não é o que queres de mim.
Tu sondas meu interior
Sabes tudo o que sou
E queres meu coração...

DAREI A MINHA GRATIDÃO
“Tu és o meu Deus, e eu te darei graças; tu és o meu Deus, e eu te exaltarei.”
Salmo 118.28
* Cântico: Te agradeço
congregação
Por tudo o que tens feito,
por tudo o que vais fazer.
Por tuas promessas
e tudo o que és,
eu quero te agradecer
com todo o meu ser.

Te agradeço, meu Senhor.
Te agradeço, meu Senhor.
Te agradeço por me libertar e salvar,
por ter morrido em meu lugar.
Te agradeço, Jesus te agradeço,
eu te agradeço, te agradeço.

DAREI O MEU MELHOR
“De todas as dádivas que vos forem feitas, oferecereis, do melhor delas, toda a oferta
alçada do Senhor, a sua santa parte.” Número 18.29

* Hino: Dá teu melhor para o Mestre
1.Dá teu melhor para o Mestre,
Dá tua força e valor
Põe o vigor de tua alma
Às ordens do teu Senhor
Cristo Jesus deu o exemplo
De fortaleza e vigor
Dá-lhe tu zelo dobrado
Dá-lhe de tudo, o melhor

(Grose/Barnard)

congregação

Dá teu melhor para o Mestre
Dá tua força e valor
Veste a armadura celeste
Às ordens do teu Senhor
2.Dá teu melhor para o Mestre
Abre-lhe teu coração
Ao seu serviço consagra
A melhor dedicação

Dá, pois, e te será dado
Deus deu seu Filho com amor
Pra tu, fiel em servi-lo
Dá-lhe de tudo o melhor
3. Dá teu melhor para o Mestre
Bem pequenino é o favor

A quem só por teu resgate
Morreu como um malfeitor
Por esse seu sacrifício
Feito por ti pecador
Faz-lhe teu culto sincero
Dá-lhe de tudo o melhor

(Entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical “O que darei a Cristo?”
* Leitura Bíblica I Crônicas 29.5

5. ouro para as obras e ouro, e prata para as de prata, para toda a obra a ser
feita por mão de artífices. Quem, pois, está disposto a fazer oferta voluntária,
consagrando-se hoje ao Senhor?

* Mensagem “ Vida consagrada ao Senhor”
Pr Sória
* Celebração da Ceia Memorial
* Distribuição do pão (514 HCC Venham à mesa)
* Distribuição do Cálice 92 CC Morri na cruz por ti, que fazes tu por
mim?
* Hino 478 HCC Tua voz escuto a convocar-me (Rollo Jr)
congregação
* Oração
* Poslúdio
instrumentos
IEBAM - Igreja de Jesus Cristo
“Árvore que o Senhor plantou junto à águas de abundantes bênçãos”

CULTO
CULTODALVORADA
VESPERTINO
06 de
ABRILde
de 2012
2014 --19h00
08 de
ABRIL
06h00

* Prelúdio

instrumentos

“PREPARA-TE, Ó ISRAEL, PARA TE ENCONTRARES COM O TEU
DEUS.” AMÓS 4.12b
CULTO
DALVORADA
CULTO
VESPERTINO
07 de
JULHO
de2012
2013 -19h00
08 de
ABRIL
de
- 06h00

* Oração
* Hino 580 CC-Vem, visita a tua igreja (Wrigth/Williams)
congregação
CULTO VESPERTINO
* Interlúdio
instrumentos
01 de DEZEMBRO de 2013 - 19h00
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
* Boas Vindas e Pastorais
* Hino 150 HCC-Será de manhã? (Turner/McGranahan)
congregação
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
“MAS QUEM PERSEVERAR ATÉ O FIM, ESSE SERÁ SALVO. E ESTE
EVANGELHO DO REINO SERÁ PREGADO NO MUNDO INTEIRO, EM
TESTEMUNHO A TODAS AS NAÇÕES, E ENTÃO VIRÁ O FIM.”
MATEUS 24.13,14

* Cântico: Breve
Breve, verei, verei Jesus
vindo em glória para
levar-me aos céus
Breve, verei, verei Jesus
vindo em glória para
levar-me aos céus
Olhei para o Jordão e eis o que eu vi:
Está chegando para
levar-me aos céus
Um exército de anjos,

congregação
Está chegando para
levar-me aos céus
Breve...
Se você, porém,
chegar antes de mim
Lá na glória onde Jesus está
Diga então aos meus amigos
que eu chegarei também
Lá na glória onde Jesus está
Breve...

* Cântico: Claro sim
Claro sim está o dia
que eu irei ao encontro do Rei
Estarei preparado
para quando Ele voltar
Desta vez em minha vida
as trevas não tiveram lugar

congregação
Pois a luz de Jesus em mim brilhou.
Ele é a luz do mundo
Quem seguí-lo em trevas não
andará
Uma promessa nos fez
Que um dia virá nos buscar.

* Hino 157 HCC-Quando Deus fizer chamada

(Black)

congregação

“MAS, A TODOS QUANTOS O RECEBERAM, AOS QUE CRÊEM NO
SEU NOME, DEU-LHES O PODER DE SE TORNAREM FILHOS DE
DEUS; OS QUAIS NÃO NASCERAM DO SANGUE, NEM DA VONTADE
DA CARNE, NEM DA VONTADE DO VARÃO, MAS DE DEUS.”
JOÃO 1.12,13

* Hino 248 HCC-Ao findar o labor desta vida
* Intercessão
* Inspiração Musical
* Leitura Bíblica Mateus 25.1-13

(Diener)

congregação

Coro IEBAM

1 Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas
lâmpadas, saíram ao encontro do noivo.
2 Cinco delas eram insensatas, e cinco prudentes.
3 Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo.
4 As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as
lâmpadas.
5 E tardando o noivo, cochilaram todas, e dormiram.
6 Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! saí-lhe ao encontro!
7 Então todas aquelas virgens se levantaram, e prepararam as suas lâmpadas.
8 E as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas
lâmpadas estão se apagando.
9 Mas as prudentes responderam: não; pois de certo não chegaria para nós e para
vós; ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós.
10 E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo; e as que estavam preparadas
entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta.
11 Depois vieram também as outras virgens, e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a
porta.
12 Ele, porém, respondeu: Em verdade vos digo, não vos conheço.
13 Vigiai pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora.

* Mensagem “ Um grito à meia noite”
* Hino 153 HCC-Já refulge a glória eterna
* Oração/ Poslúdio

(Diener)

Pr Soria
congregação
Instrumentos

Motivos de Oração e Informações
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.
ENFERMOS E OUTROS

Irmãs: Vilda Belan (cirurgia), Aparecida Carleto e sua filha Cleide, Josefina ,
Aparecida Carlos, Waldecy, Alexandrina; Geraldina, Pola Coev , Julieta (mãe do
irmão Carlos Placêncio), Dorcília ; Amélia (mãe da Silmara);
Irmãos Vagner Sola (cirurgia), Nivaldo (cirurgia do olho); 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,
Alessandra Prystupa, Larissa Amoroso Aiello, Vivian (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.

DESPENSA
Vamos abastecer nossa despensa da ação Social. Óleo, açúcar, arroz, feijão,
farinha, macarrão, leite, etc.
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.
4. Colocamos uma porta/parede separando a Bomba da sala de apoio.
5. Troca das lâmpadas Ho e reatores do santuário.
CONVOCAÇÃO
Assembléia Extraordinária da IEBAM às 10h30 dia 13/04 em primeira
convocação e em Segunda convocação 30 minutos após. Ordem do dia:
Autorização para venda dos terrenos em Jarinú / Rol de Membros.

Atividades

Igreja Evangélica Batista no Alto da Mooca

2014 - ANO DE FRUTIFICAR
ABRIL
24/04 (qui)- Ministério da Idade de Ouro - 15h
25/04 (sex)- Ministério Rute e Noemi - 15h
26/04 (sáb)- M.C.A 17h
26/04 (sáb)- Ministério Jovem - Jovens Casais casados e namorados Salão Social 19h
27/04 (Dom)- Aniversário da Missão em Iperó
PÁSCOA - 20/04/2014
08h00- Café da Manhã da Ressurreição
10h30- Culto Matutino Cantata das crianças
19h00- Culto Vespertino Cantata do Coro IEBAM
IPERÓ - 27/04/2014
O pastor estará pregando na Missão em Iperó, celebrando o aniversário da
Congregação. Um grupo de irmãos estará indo também. Oremos por essa
programação.
ANIVERSARIANTES ABRIL
01. Genilda de Souza Teixeira

15. William Gomes da Silva

02. Damares Tadeu Marroco Placêncio

15. Janaína R. Reis

02. Susana Jambor

15. Ubirajara Silva dos Santos

03. Patrícia Gomes Tenório

15.Antônia Lopes Torrubia

06 de ABRIL de 2014

BATISMO - VÍNCULO COM CRISTO E SUA IGREJA

O batismo é um ato importante na vida do discípulo de Jesus
pois determina o grau de submissão ao Senhor. O batismo não é um ato
transformador, ele é uma demonstração da transformação que houve
quando aceitamos a Cristo como Senhor. O batismo é um ato de
compromisso, de declaração de fé e uma representação de nossa morte
para o mundo e nossa vida para Deus através da fé. O batismo forma
também um vínculo com o Corpo de Cristo que é a igreja.
O Batismo é um testemunho público dessa aceitação e a forma
bíblica é a da imersão, isto é fazer-se imergir, mergulhar, engolfar-se,
entranhar-se nas águas batismais.
Através do testemunho público da profissão de fé e do batismo
o discípulo assume compromissos solenes de sempre dar bom
testemunho cristão de freqüentar os cultos e as atividades da igreja com
assiduidade, de ser dizimista fiel e dar ofertas para a realização da obra
do Reino de Deus. Se compromete falar do amor de Deus aos outros, de
ter uma vida de oração e de buscar o conhecimento da Palavra de Deus.
O candidato ao batismo deve estar preparado para ingressar na
vida de membro do corpo de Cristo, que é a Igreja, com a
responsabilidade do estabelecimento do Reino de Deus. Deve entender
que a imersão é o seu sepultamento simbólico, e que dessa forma a vida
anterior à sua conversão já não mais existe.

03. Danilo Koziot

17. Gabriel de Toledo Afonso

03. Rosemira Leonor Feitosa Marques
05. Levi Lopes

18. Josefina Fontana Baptista

05. Roberta Velchev Lisa Alberto

21. Vagner Sola

O Batismo não é ato de conversão, apenas declara o fato
ocorrido anteriormente.

22. Daniela dos Santos Dias
22. Lucas Bernatat Crasson

Hoje é dia, agora é hora de se fazer uma análise da fidelidade
para com o Senhor da igreja e com a igreja do Senhor.

06. Giovanna de Sousa Paim dos Santos
08. Yara de Souza Veiga
11. Ivone Medveder Koziot
12. Marta Nogi Duduch
13. Antônio Mizarelo Filho
15. Luzia Novacov

21. Klaus Velchev Lisa

26. Luísa Helena Barros Ferreira
28. Thiago Cunha de Fonseca
28. Wilson Gomes da Silva
29. Erenice Queiroz Sant'anna

Parabéns querido aniversariante! Desejamos as mais ricas bênçãos do Senhor!

Que Deus nos ajude a sermos fiéis no cumprimento de nossos
deveres e compromissos diários.
PASTOR PAULO ROBERTO SÓRIA
pastorsoria@iebam.org.br

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

