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* Cântico: Estou pronto, Senhor

* Prelúdio

instrumentos

JESUS PROFETA, SACERDOTE, REI
"Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos
profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de
todas as coisas, e por quem fez também o mundo;"
Hebreus 1.1,2

* Oração
* Hino 42 CC-Realização
* Interlúdio
* Boas Vindas e Pastorais

congregação
instrumentos

(EWB/JJ)

JESUS: O REI DOS REIS A QUEM GLORIFICAMOS
"Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos; ele é o Rei da Glória."
Salmo 24.10

* Cântico: Ele é exaltado

congregação

Ele é exaltado, o Rei exaltado
Terra e céus glorificam seu santo
Nos céus eu o louvarei
nome
Ele é exaltado o Rei exaltado seu
Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu
nome louvarei
Ele é exaltado pra sempre exaltado no
Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre céu
reinar

* Cântico: Rei das Nações

Grandes são as tuas obras,
Senhor, Todo Poderoso
Justos e verdadeiros são
os teus caminhos.
Ó Rei das nações,
quem não temerá?
Quem não glorificará teu nome?
Ó Rei das nações,
quem não te louvará?
Pois só teu nome é santo.

congregação

Grandes são as tuas obras,
Senhor, Todo Poderoso
Justos e verdadeiros são
os teus caminhos.
Ó Rei das nações,
quem não temerá?
Quem não glorificará teu nome?
Ó Rei das nações,
quem não te louvará?
Pois só teu nome é santo.

JESUS: O SACERDOTE PERFEITO QUE SE OFERECEU EM
HOLOCAUSTO
"Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos
pecadores, e feito mais sublime que os céus; que não necessita, como os sumos
sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, e
depois pelos do povo; porque isto fez ele, uma vez por todas, quando se ofereceu a si
mesmo." Hebreus 7.26,27
* Hino 168 HCC-Quanto nos ama Jesus

(Kaiser,Fonseca)

congregação

(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
JESUS: O PROFETA QUE É A PRÓPRIA VOZ DE DEUS
"Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu; e dela saiu uma
voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo; a ele ouvi."
Mateus 17.5

Estou pronto, Senhor,
Para ouvir-te falar,
Faz-me entender teu querer,
faz-me servir-te melhor
Enche meus dias de amor,

CULTO
DALVORADA
CULTO
VESPERTINO
07 de
JULHO
de2012
2013 -19h00
08 de
ABRIL
de
- 06h00

congregação
Transborda em graça o meu viver
Dá paz ao meu coração, dirige o meu
caminhar,
Fala, Senhor, fala comigo, Senhor,
Fala, Senhor, todo o meu ser te ouvirá

* Leitura Bíblica Hebreus 7.24-28 e Salmo 110.4

CULTO VESPERTINO
Hebreus
24. mas de
este,
permanece para sempre, tem o seu sacerdócio
01 de7.
DEZEMBRO
2013porque
- 19h00
perpétuo.
25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus,
porquanto vive sempre para interceder por eles.
26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado
dos pecadores, e feito mais sublime que os céus;
27. que não necessita, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios,
primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelos do povo; porque isto fez
ele, uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo.
28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas a
palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui
Salmo 110.4 - ao Filho, para sempre aperfeiçoado.
Jurou o Senhor, e não se arrependerá: Tu és sacerdote para sempre, segundo a
ordem de Melquisedeque.

* Mensagem
* Oração
* Poslúdio

“JESUS Profeta, Sacerdote e Rei”

Pr Sória
instrumentos

* Prelúdio
instrumentos
EM CRISTO SOMOS RECONCILIADOS COM DEUS
“e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a
inimizade;” Efésios 2:16
* Oração
* Hino 228 HCC-A Deus demos glória (Crosby/Doane)
congregação
* Interlúdio
instrumentos

Jesus em tua presença
reunimo-nos aqui
Contemplamos tua face
e rendemo-nos a ti
Pois um dia a tua morte
trouxe vida a todos nós
E nos deu completo acesso
ao coração do Pai

congregação

Somos filhos da graça
De Cristo Jesus,
divina e sem par
Tirados das trevas
Frutos do amor que nos veio
para o reino da luz.
alcançar. Graça que livra da morte Assim somos santos, justificados,
e pecado, por ela nós somos
E um dia seremos glorificados
reconciliados (2x)
E um dia seremos glorificados
Graça, graça, super abundante graça
assim como eu vos amei.
Super abundante graça
Pois... eu sou a videira...
Somos filhos da graça
POR CRISTO SOMOS DESAFIADOS A VIVER UMA VIDA DE
RECONCILIAÇÃO
“Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu
irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai
reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem apresentar a tua oferta.” Mateus
5.23,24

* Hino 566 HCC-Jesus, Pastor amado (Kalley/Web)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
POR CRISTO SOMOS CHAMADOS PARA LEVAR A MENSAGEM
DA RECONCILIAÇÃO
“Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo
por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos: Reconciliem-se com Deus.”
II Coríntios 5.20

* Hino 207 CC-Mensagem Real (reconciliai-vos já com Deus)
* Cântico: Renova-me
congregação

CULTO
CULTODALVORADA
VESPERTINO
09 de
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- 19h00
08 de
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de 2012de-2014
06h00

* Inspiração Musical
* Boas Vindas e Pastorais
* Cântico: Jesus em tua presença

* Cântico: Super abundante graça (Asaph Borba)

Coro IEBAM
congregação

O véu que separava
já não separa mais
A luz que outrora apagada
agora brilha e cada dia brilha mais
Só pra te adorar
e fazer teu nome grande
E te dar o louvor que é devido estamos
nós aqui.

Renova-me, Senhor Jesus,
já não quero ser igual
Renova-me, Senhor Jesus,
põe em mim teu coração
Porque muito que há dentro de mim

Necessita ser mudado, Senhor
Porque muito que há
dentro do meu coração
Necessita mais de ti.

* Intercessão
* Hino 222 CC-Manso e Suave (WLTl)
* Leitura Bíblica II Coríntios 5.17-21 (NVI)

17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já
passaram; eis que surgiram coisas novas!
18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de
Cristo e nos deu o ministério da reconciliação,
19. ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não
lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da
reconciliação.
20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o
seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos:
Reconciliem-se com Deus.
21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos
tornássemos justiça de Deus.

* Mensagem “O pedido de Deus por nosso intermédio”
* Oração/ Despedida Coral
* Poslúdio

Pr Soria
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: Maria de Lourdes(mãe da irmã Melany); Nair Castoldi; Biamca Verrone,
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 ; Fabiana (irmã do Niuler - com dificuldades na gravidez);
Família do Eduardo Nabiça, mãe D. Ecira e seus irmãos; D. Ilda (avó do Cleber);
Carlos Placêncio, Benjamim (O bebê Benjamim continua necessitando de nossas
orações, ele está internado nos Estados Unidos e seu estado de saúde é preocupante) ; Irmãos
Nivaldo (cirurgia do olho); Wilson Bernardo e Amélia (pais da Silmara), Archela,
Alfredo , Luiz Lisboa (tratamento de saúde), Walter Amaral, Elmo , Elpídio
Josias ; Reinaldo Verrone ; D.Jovelina Luna ; Sr. Geraldo (Pai da Isabela Juliana);
Frank Dias, Sr. Genaro (pai do Reinaldo);
Familiares não crentes; Novos crentes. Desempregados.
GRÁVIDAS:

Néia Oliveira, Alessandra Prystupa, Larissa Amoroso Aiello

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.

MINISTÉRIO DA MÚSICA Desejo que o Senhor abençoe cada participante do Ministério da Música,
instrumentistas coristas dos diversos corais, participantes do grupo de apoio
vocal e Ministra de Música. Todos são benção para a igreja e colaboradores do
Ministério Pastoral. Que em 2014 cada um permaneça como “Árvore que o
Senhor plantou junto à aguas de abundantes bênçãss”.
Reiniciaremos hoje os ensaios do Coral IEBAM, amanhã Idade de Ouro e
quinta-feira Coro Feminino e Masculino.
PARTICIPE com alegria!
CANTINA - Hoje após o culto vespertino.

Hoje nossa Cantina estará em plena atividade. Quem desejar informações
procure a Damares Placêncio. É sempre um momento de confraternização.

Atividades

Igreja Evangélica Batista no Alto da Mooca

2014 - ANO DE FRUTIFICAR
IEBAM - ÀRVORE QUE NOS MOSTRA QUE É ANO DE FRUTIFICAR
Descubra-se como igreja. Ao descobrir-se como igreja, descubra também quais são
suas exigências para igreja da qual você faz parte. É para você e também para os outros.

ATIVIDADES - FEVEREIRO
15 (Sáb) M.C.A - Chá de Cozinha Patrícia - 16h00
21 (Sex) Ministério Rute e Noemi - casa da irmã Maria do Carmo - 15h00
22 (Sáb) Ministério JOVEM: Jovens Casais - Casados e Namorados - 19h30
22 de MARÇO: Casamento Leonard Albert e Patrícia
EVANGELIZAÇÃO NOS LARES
LÍDER: Evangelista Antônio Mizarello
Estaremos reiniciando a “CAMPANHA DE EVANGELIZAÇÃO NOS LARES
DA MOOCA“ Contamos com o envolvimento e orações de todos os participantes da
IEBAM, para alcançarmos os objetivos.
OBJETIVO: Levar o Evangelho de Jesus Cristo aos não crentes, nos apresentando
como Igreja Corpo Vivo de Cristo.
Todos os irmãos que desejarem abrir suas casa para reuniões de evangelização podem
dar seus nomes ao Evangelista Toninho. Os cultos serão, à priori, às terças feiras das
20 às 21 horas. Tendo objetivo de testemunhar do amor de Deus através da salvação
dada pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Os convidados deverão ser,
preferivelmente, pessoas afastadas da igreja do Senhor, parentes, amigos, colegas e
vizinhos não crentes. - Mais informações com o Evangelista Antonio.
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 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;

IRMÃO ALFREDO DOS SANTOS
O irmão Alfredo está em uma casa de respouso, as visitas podem ser
agendadas pelo telefone:
(11) 5523-5095 / 5672-9030
Rua Carlos Baptista de Magalhães, 47 - Jd. Prudência

09 de FEVEREIRO de 2014

COM CRISTO NÃO HÁ CRISE QUE PERMANEÇA

Em II Timóteo 4.17-18 o Apóstolo Paulo fala como conseguiu
vencer as mais terríveis dificuldades e não caiu no desânimo e no desespero:
“O Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu... E o Senhor me livrará de
toda má obra, e me levará salvo para o seu reino celestial; a quem seja glória
para todo o sempre. Amém”.
A depressão tem sido chamada de "o mal do século". Ela tem se
abatido sobre grandes e pequenos e tem levado muitos à morte. Tem
crescido o número de tentativas de suicídio de adolescentes em crise de
depressão. O suicídio tem acontecido entre todos os níveis sociais,
econômicos e culturais, sendo um fenômeno sem fronteiras pois ocorre no
mundo inteiro. Em várias tribos indígenas tem ocorrido o alto índice de
suicídio, assim como o uso de drogas sobretudo o alcoolismo.
A ausência de perspectiva de vida útil e agradável, assim como a
decepção e a frustração são motivos influenciadores e determinantes nos
processos de depressão.
Essa doença contumaz tem atingido homens e mulheres crentes ou
não. Trata-se de uma enfermidade que pode ser evitada, assim como tantas
outras de natureza diversa. Vários são os meios de prevenção de males. Vão
desde uma alimentação saudável e equilibrada, passando por uma higiene
de vida adequada até as vacinas que tomamos desde a tenra infância.
O melhor remédio de prevenção contra o desânimo e a depressão é
conhecer o ANJO DO SENHOR e permanecer nele. Elias, o profeta,
experimentou esse poderoso antídoto contra o forte mal que levou a
desejar a morte. Ele estava triste, abatido, desanimado e sem coragem de
continuar sua luta. Sentou-se sob uma planta quase sem folhas do deserto,
e desejou a morte. O ANJO DO SENHOR veio, e depois de acordá-lo
tocando-lhe no ombro, mostrou-lhe o pão e água; Elias comeu, bebeu e
voltou a deitar. O ANJO DO SENHOR o toca novamente e lhe dá ordem
de comer e fazer uma viagem até o Monte Horebe. Ele caminha 40 dias e 40
noites e sobe ao Monte revigorado e animado pelo Espírito Santo do
Senhor.
Jesus Cristo é o ANJO DO SENHOR que nos toca e nos dá a vitória
sobre o desânimo e a depressão.
Ele nos vacina contra a depressão e o desânimo.
COM CRISTO NÃO HÁ CRISE NEM DESÂNIMO QUE
PERMANEÇAM,
POIS ELE VENCEU O MUNDO.
ELE NOS AJUDA A SAIR DA CRISE
Leia na bíblia - I Reis 19:1-8
PASTOR PAULO ROBERTO SÓRIA
pastorsoria@iebam.org.br

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

