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* Prelúdio

instrumentos
SENHOR, GUIA A MINHA VIDA PARA A TUA GLÓRIA
“Guia-me na tua verdade, e ensina-me; pois tu és o Deus da minha salvação; por ti espero o
dia todo. Salmo 25.5
* Oração
* Hino 401 HCC- Logo de manhã (Pires Junior)
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas
* Hino Oficial Missões “Eu vivo para a glória de Deus (Coropos/Motta)
1.Nas estradas do Brasil imenso
A mensagem de graça e perdão.
Que vale a minha vida
Eu vivo para a glória de Deus.
Se meus planos não são os Seus?
Nas ofertas, tempo, dons, talentos,
Pois não sou mais eu que vive
Eu vivo para a glória de Deus.
Eu vivo para a glória de Deus.
No exercício do amor ao povo
2.O que tenho, entrego para servi-lo
Eu vivo para a glória de Deus.
Eu vivo para a glória de Deus.
Nas pessoas que me precederam
Meu chamado eu sigo em compromisso
Eu vejo a glória de Deus.
Eu vivo para a glória de Deus
Jesus morreu por todos
Se meu testemunho eu ofereço,
E quem n'Ele está não vive mais pra si,
Jesus garante a vida, o Brasil precisa ouvir Eu vivo para a glória de Deus
E no amor a Cristo eu proclamo
A mensagem redentora, a mensagem de
salvação, a mensagem que liberta,
A eterna glória de Deus.
SENHOR, GUIA OS MEUS PASSOS PARA O CENTRO DO TEU QUERER“e
os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho,
andai nele; quando vos desviardes para a direita ou para a esquerda.” Isaías 30.21

* Passo a passo

(Strasser/Mullins)

Oh! Deus, Tu és meu Deus
E sempre te adorarei.
Oh! Deus, Tu és meu Deus
E sempre te adorarei.

* Deus cuida de mim

(Kleber Lucas)

Eu preciso aprender um pouco aqui
Eu preciso aprender um pouco ali
Eu preciso aprender mais de Deus
Porque ele é quem cuida de mim.
Se uma porta se fecha aqui, outras portas se
abrem ali, uu preciso aprender mais de Deus
Porque ele é quem cuida de mim
Deus cuida de mim.
Deus cuida de mim na sombra das suas
asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua
casa

congregação

Buscarei a Tua face
e aprenderei a andar em Teus caminhos,
E passo a passo sempre
te seguirei enquanto eu viver.

congregação

casa e não ando sozinho não estou
Sozinho, Pois sei: Deus cuida de mim.
Deus cuida de mim na sombra das
suas asas
Deus cuida de mim, eu amo a sua casa
E não ando sozinho não estou sozinho,
Pois sei: Deus cuida de mim.
Se na vida não tenho direção
e preciso tomar decisão
Eu sei que existe alguém que me ama
Ele quer me dar a mão.
SENHOR, GUIA AS MINHAS DECISÕES
“Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te
ensina o que é útil, e te guia pelo caminho em que deves andar.” Isaías 48.17
* Hino 212 HCC- Ó Senhor, vem me dirigir (Moraes/Manuel)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Leitura Bíblica : Genesis 16.1-16
1 Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tinha ela uma serva egípcia, que se
chamava Agar.

2 Disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de ter filhos; toma, pois,
a minha serva; porventura terei filhos por meio dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai.
3 Assim Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a
Abrão seu marido, depois de Abrão ter habitado dez anos na terra de Canaã.
4 E ele conheceu a Agar, e ela concebeu; e vendo ela que concebera, foi sua senhora
desprezada aos seus olhos.
5 Então disse Sarai a Abrão: Sobre ti seja a afronta que me é dirigida a mim; pus a minha
serva em teu regaço; vendo ela agora que concebeu, sou desprezada aos seus olhos; o
Senhor julgue entre mim e ti.
6 Ao que disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está nas tuas mãos; faze-lhe como bem te
parecer. E Sarai maltratou-a, e ela fugiu de sua face.
7 Então o anjo do Senhor, achando-a junto a uma fonte no deserto, a fonte que está no
caminho de Sur,
8 perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, donde vieste, e para onde vais? Respondeu ela: Da
presença de Sarai, minha senhora, vou fugindo.
9 Disse-lhe o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora, e humilha-te debaixo das suas
mãos.
10 Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de
modo que não será contada, por numerosa que será.
11 Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Eis que concebeste, e terás um filho, a quem
chamarás Ismael; porquanto o Senhor ouviu a tua aflição.
12 Ele será como um jumento selvagem entre os homens; a sua mão será contra todos, e
a mão de todos contra ele; e habitará diante da face de todos os seus irmãos.
13 E ela chamou, o nome do Senhor, que com ela falava, El-Rói; pois disse: Não tenho
eu também olhado neste lugar para aquele que me vê?
14 Pelo que se chamou aquele poço Beer-Laai-Rói; ele está entre Cades e Berede.
15 E Agar deu um filho a Abrão; e Abrão pôs o nome de Ismael no seu filho que tivera
de Agar.
16 Ora, tinha Abrão oitenta e seis anos, quando Agar lhe deu Ismael.

* Mensagem “E se eu tomar a decisão errada?”
Pr Duduch
“Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis; mas, se alguém
pecar, temos um Advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo.” I João 2.1
* Oração/ * Poslúdio
instrumentos
CULTO
VESPERTINO
CULTO
DALVORADA
06 de OUTUBRO de 2013 - 19h00
08 de
ABRIL de 2012 - 06h00

* Prelúdio
instrumentos
O ESPÍRITO DO SENHOR NOS ENSINA TODAS AS COISAS
“Mas o Ajudador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará
todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito.” João 14.26
* Oração
* Hino 116 HCC- Desejo da alma (Crosby/Doane)
* Interlúdio
instrumentos
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
* Boas Vindas
O ESPÍRITO DO SENHOR ESTÁ SEMPRE PRESENTE
“Para onde me irei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua presença?” Salmo 139.7
* Hino 208 HCC- Eu não posso fugir do Teu Espírito (Burgess)
* Quero te louvar (Dalton Bianchi)
Mesmo imperfeito como sou, quero abrir Com Tua paz, enche o meu ser,com Teu
meu coração e te louvar, te engrandecer,
perdão renova-me, sei que Tu estás
pois só Tu és o meu Senhor. Mesmo
aqui.Há uma expressão de amor, sinto
sabendo quem eu sou, cuida de mim com Tua presença em mim, quero te louvar!
Teu amor
CULTO
DALVORADA
CULTO
VESPERTINO
07 de
JULHO
de2012
2013 -19h00
08 de
ABRIL
de
- 06h00

* Aquele que me ama

(Pimenta)

Aquele que tem
os meus mandamentos
e os guarda, esse é o que me ama.

E aquele que me ama será amado por
meu Pai, e eu também o amarei e me
manifestarei a ele.

O ESPÍRITO DO SENHOR NOS AJUDA TESTEMUNHAR
“Quando vier o Ajudador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que do
Pai procede, esse dará testemunho de mim; e também vós dareis testemunho, porque estais
comigo desde o princípio.” João 15.26,27
* Hino Oficial Missões “Eu vivo para a glória de Deus (Coropos/Motta)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
* Leitura Bíblica João 14.15-27
15 Se me amardes, guardareis os meus mandamentos.
16 E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Ajudador, para que fique convosco para
sempre.
17 a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber; porque não o vê
nem o conhece; mas vós o conheceis, porque ele habita convosco, e estará em vós.
18 Não vos deixarei órfãos; voltarei a vós.
19 Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais; mas vós me vereis, porque eu vivo, e
vós vivereis.
20 Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós.
21 Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama; e aquele
que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele.
22 Perguntou-lhe Judas (não o Iscariotes): O que houve, Senhor, que te hás de
manifestar a nós, e não ao mundo?
23 Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me amar, guardará a minha palavra; e meu Pai o
amará, e viremos a ele, e faremos nele morada.
24 Quem não me ama, não guarda as minhas palavras; ora, a palavra que estais
ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou.
25 Estas coisas vos tenho falado, estando ainda convosco.
26 Mas o Ajudador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos
ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito.
27 Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; eu não vo-la dou como o mundo a dá. Não se
turbe o vosso coração, nem se atemorize.
O ESPÍRITO DO SENHOR NOS ENSINA A ORAR
“Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza; porque não sabemos o que
havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos
inexprimíveis.” Romanos 8.26

* Hino 33 HCC- Deus cuidará de Ti
* Intercessão
* Espírito
(Asaph Borba)
Espírito, Espírito,
Espírito Santo de Deus (2x)

* Mensagem

congregação
Vem dirigir o meu viver
O meu pensar, o meu falar

“Sendo ensinados pelo Espírito Santo”

* Oração
* Despedida Coral
* Poslúdio

Pr Duduch

instrumentos

Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz na vossa fé, para que abundeis na
esperança pelo poder do Espírito Santo.
Romanos 15.13

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),
Jordana (Filha dos irmãos José Roberto e Miriam), Dorcília (operada); Irene Peres
(cirurgia); Fabiana (irmã do Niuler - com dificuldades na gravidez);
Irmãos: Wilson (filho Nina e Manoel); Vítor (se recuperando da cirurgia), Wilson
Bernardo (pai da Silmara), Archela, Alfredo , Luiz Lisboa (tratamento de
saúde), José (Pai do irmão José Roberto), Walter Amaral, Elmo , Elpídio , Josias ;
Familiares não crentes;
Novos crentes. Desempregados.
GRÁVIDAS:

Néia (Wilson), Renata (Niuler), Yasmim (Filipe)

MINISTÉRIO DE CASAIS - RETIRO DE CASAIS 25/10/2013
Em outubro estaremos nos reunindo em Águas de Lindóia no Hotel Recanto da
Cachoeira para um retiro com os casais da IEBAM.
Informações com a 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.

MISSÃO IEBAM EM SOROCABA

Nossa Missão em Iperó (George Oeterrer)
-- No dia da Criança, 12 de Outubro iremos com o Ministério Infantil e Jovens para
a realização de uma EBF. Participe, ore e incentive os outros na realização dos dois
projetos missionários.
MUSICALIZAÇÃO DE BEBÊS

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.

12 de Outubro Ministério de Educação Religiosa e Jovens na Missão em George
Oetterer - EBF
CONVOCAÇÃO
O Presidente, Pastor Paulo Roberto Sória, convoca a Igreja Evangélica Batista no
Alto da Mooca para sua Assembléia Extraordinária, no dia 13 de Outubro 2013, às
10h30 em primeira convocação 30 minutos em segunda convocação, em
conformidade com o estatuto vigente, para aprovação de Atas, Relatórios, Rol de
Membros e nomeação da Comissão de Indicações da Diretoria para o exercício de
2014.

ANIVERSARIANTES OUTUBRO
01. Ricardo Augusto Menequelli Kroskinsque
01. Sabrina de Vasconcelos Fernandes
03. Carlos Alberto Placêncio
03. Carmem Lúcia Bernardes Sória
03. Iolanda Biondi
05. Ângela Aparecida Ranieri Chiariello
05. Fábio da Silva
06. Pola Coev

06. Neusa Sardes Froès
06. Rebeca V Lisa Alberto
08. Dária Solomca Gargalaka
10. Giúlia Nogi Duduch
12. Maria Luiza de Morais

13. Rogério Carlos Cartolari
13. Vilda Belan
13. Zailda Pereira dos Santos
14. Kelvin da Silva Louzeiro

15. Cristina Santos da Silva
16. Tahiana Araujo da Silva
17.Francisco Duque Fernandes Neto
18. Renato Melo Nunes
20. Elmo Baldin

22. Sirleide Nunes Barbosa
23. Josemar de Oliveira Souza Junior
23. Thaís Tenório
26. Antônio Garcia Mizarelo
28. Dorival Tringoni
28. Matheus Simões de Souza Oliveira
29. Guilherme dos Santos Herculino
30. Jesuína de Souza Lima
30. Soraia Rosa de Morais Sousa
30. Unervina de Souza e Silva
31. Cláudia Regina Petcov dos Reis

Até 03 anos - Domingos 9h45 às 10h.
CULTO DE BODAS
Casais que completam quinquênio de bodas ( 5, 10, 15,.... 60 anos de
casados), falar urgentemente com Suely ou Damares .
O Culto de Bodas será no dia 09 de novembro de 2013.

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

06 de OUTUBRO de 2013

TUDO SE FAZ NOVO QUANDO SE ESTÁ EM CRISTO

2 Cor 5.14-21” Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um
morreu por todos, logo todos morreram; e ele morreu por todos, para que os que vivem não
vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso daqui por
diante a ninguém conhecemos segundo a carne; e, ainda que tenhamos conhecido Cristo
segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Pelo que, se alguém está
em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo. Mas
todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos
confiou o ministério da reconciliação; pois que Deus estava em Cristo reconciliando
consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões; e nos encarregou da
palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por
nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Aquele que
não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós; para que nele fôssemos feitos justiça de
Deus”.

A EXCELÊNCIA DO MINISTÉRIO CRISTÃO - A RECONCILIAÇÃO
Cada nova situação que vivemos, mesmo sendo de sofrimento e dor,
angústia ou provação, nos é concedida e deve ser encarada como um desafio e
uma extraordinária oportunidade.
Desafio para o cumprimento de uma missão e o aprimoramento de nossas
capacidades e limites, também para podermos atingir um alvo e alcançar um
objetivo.
Oportunidade de perceber nossa fragilidade e interdependência uns
dos outros e, principalmente, dependência absoluta de Deus. Também em
cada situação nova nós nos aperfeiçoamos, aprendendo a lidar com situações,
pessoas e conosco mesmos.
Considerados como embaixadores de Cristo, temos uma missão de
extrema responsabilidade e alto grau de confiança em nós depositada. Devido
a essa importância, nos vemos envolvidos com uma novidade de vida que exige
excelência, isto é, há uma exigência de eficácia completa, precisamos ser
diligentes e eficientes para alcançar a eficácia almejada.
O Apóstolo Paulo vai dizer que é por isso que, “daqui por diante”, isto
é, porque nos tornamos uma Nova Criatura, temos a responsabilidade do
Ministério da Reconciliação. A reconciliação é o ministério cristão por
excelência.
Reconciliar o Homem com Deus, consigo mesmo e com o mundo ao
redor. Cabe-nos cuidar do meio ambiente, para que a Humanidade não sofra
tanto com todos os cataclismos. Ainda é nossa responsabilidade fazer com que
o Homem entenda o porque de sua existência e que é um ser gregário,
precisando se entender para viver bem em sociedade, entendendo o outro.
Mas nossa primeira e maior responsabilidade, Paulo deixa isso bem
claro, é reconciliar o Homem com Deus. Mostrando-lhe o Autor da Salvação,
Jesus Cristo, o Filho de Deus. Emanuel, Deus conosco. O único meio de
perdão de pecados e de comunhão com o Pai.
Seja um embaixador de Cristo, sendo um Ministro da Reconciliação. Exerça o
perdão e a Graça de Deus estará com você.
PASTOR PAULO ROBERTO SÓRIA

pastorsoria@iebam.org.br

