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* Prelúdio
instrumentos
“Ah! se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos! então seria a tua
paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar;” Isaías 48.18
* Oração
* Hino 331 HCC- Como um rio calmo (Havergal/Mountain)
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas e Pastorais
* Hino Oficial Missões “Eu vivo para a glória de Deus (Coropos/Motta)
1.Nas estradas do Brasil imenso
Eu vivo para a glória de Deus.
Nas ofertas, tempo, dons, talentos,
Eu vivo para a glória de Deus.
No exercício do amor ao povo
Eu vivo para a glória de Deus.
Nas pessoas que me precederam
Eu vejo a glória de Deus.
Jesus morreu por todos
E quem n'Ele está não vive mais pra si,
Jesus garante a vida, o Brasil precisa ouvir
A mensagem redentora, a mensagem de
salvação, a mensagem que liberta,

A mensagem de graça e perdão.
Que vale a minha vida
Se meus planos não são os Seus?
Pois não sou mais eu que vive
Eu vivo para a glória de Deus.
2.O que tenho, entrego para servi-lo
Eu vivo para a glória de Deus.
Meu chamado eu sigo em compromisso
Eu vivo para a glória de Deus
Se meu testemunho eu ofereço,
Eu vivo para a glória de Deus
E no amor a Cristo eu proclamo
A eterna glória de Deus.

* Assembléia Extraordinária
“Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti; porque ele
confia em ti.” Isaías 26.3
* Ajuntamento (Jorge Camargo)
congregação
Vem Senhor, abençoar teu povo
reunido neste ajuntamento
Honra e santifica este momento,
com a tua igreja que é teu povo
Faz teu rio de paz correr no meio
destes que com fé
vêm bendizer-te

E a uma voz oferecer-te
Seus louvores, súplicas e anseios
Tu és o Senhor de toda a glória
Hoje e sempre e como foste outrora
No correr da história
revelando o seu amor

* Hino 555 HCC- A cidade irá transformar-se (Gonçalves/Oliveira Filho)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Leitura Bíblica : Zacarias 8.1-6

1 Depois veio a mim a palavra do Senhor dos exércitos, dizendo:
2 Assim diz o Senhor dos exércitos: Zelo por Sião com grande zelo; e, com grande
indignação, por ela estou zelando.
3 Assim diz o Senhor: Voltarei para Sião, e habitarei no meio de Jerusalém; e
Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos exércitos o
monte santo.
4 Assim diz o Senhor dos exércitos: Ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão
velhos e velhas, levando cada um na mão o seu cajado, por causa da sua muita
idade.

5 E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão.
6 Assim diz o Senhor dos exércitos: Se isto for maravilhoso aos olhos do resto deste
povo naqueles dias, acaso será também maravilhoso aos meus olhos? diz o Senhor
dos exércitos.

* Mensagem
Pr Sória
“Praças de nossa cidade onde crianças brincam em paz”
* Oração
* Poslúdio
instrumentos

CULTO VESPERTINO

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

* Prelúdio

instrumentos
A TI, Ó DEUS, FIEL E BOM SENHOR,
NÓS, OS TEUS SERVOS, VIMOS DAR LOUVOR
“Cantarei para sempre as benignidades do Senhor; com a minha boca proclamarei a
todas as gerações a tua fidelidade.” Salmo 89.1
* Oração
* Hino 08 HCC A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor
* Interlúdio
Piano Sabrina
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
* Boas Vindas
PORQUE A TUA FIDELIDADE É DE GERAÇÃO EM GERAÇÃO
“Bom é render graças ao Senhor, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo,
anunciar de manhã a tua benignidade, e à noite a tua fidelidade. “ Salmo 92.1,2
* Salmo 100
CULTO
DALVORADA
CULTO
VESPERTINO
07 de
JULHO
de2012
2013 -19h00
08 de
ABRIL
de
- 06h00

Celebrai com júbilo ao Senhor
Todos os moradores da terra
Servi ao Senhor com alegria
E apresentai-vos a Ele com cântico

Porque o Senhor é bom
E eterna a sua bondade
E a sua fidelidade de geração em
geração. Aleluia, glória e aleluia!

* Cântico: Deus é fiel e Hino 25 HCC Tu és fiel
Deus é fiel, é fiel
Acima de todas as coisas,
eu sei.
Eu sei que meu Deus é fiel.
Em meio a muitos problemas
Em meio a lutas sem fim
Por entre muitos dilemas
Que se apresentam a mim
Às vezes eu posso passar

uma noite inteira a chorar
Mas sei que meu Deus
logo pela manhã
Fará novamente o sol brilhar
E encherá de alegria meus lábios
E o meu coração de louvor
Assim vou descansar,
sim eu vou confiar
No seu grande, imenso amor.
Deus é fiel...

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

* Inspiração Musical
* Leitura Bíblica II Timóteo 2.8-13

Coro IEBAM

8 Lembra-te de Jesus Cristo, ressurgido dentre os mortos, descendente de Davi,
segundo o meu evangelho,
9 pelo qual sofro a ponto de ser preso como malfeitor; mas a palavra de Deus não
está presa.
10 Por isso, tudo suporto por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a
salvação que há em Cristo Jesus com glória eterna.
11 Fiel é esta palavra: Se, pois, já morremos com ele, também com ele viveremos;
12 se perseveramos, com ele também reinaremos; se o negarmos, também ele nos
negará;
13 se somos infiéis, ele permanece fiel; porque não pode negar-se a si mesmo.

NA TUA FIDELIDADE ATENDES NOSSAS PETIÇÕES
“Ó Senhor, ouve a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas! Atende-me na
tua fidelidade, e na tua retidão;”
Salmo 143.1
* Infinitamente Mais
(Asaph Borba)
congregação
Sim, Senhor, eu sei que Tu és
soberano,
Tens os teus caminhos, tens teus
próprios planos
Venho, pois, a cada dia, venho cheio
de alegria
E me coloco em tuas mãos, pois és
fiel.
Sim, Senhor, eu sei que Tu és
poderoso,
És um Deus tremendo,
Pai de Amor bondoso.
Venho, pois, a cada dia,
Venho cheio de alegria
E me coloco em tuas mãos, pois és
fiel.

Fiel é tua Palavra, ó Senhor.
Perfeitos os teu caminhos,
meu Senhor,
Pois sei em quem tenho crido,
Também sei que és poderoso
Pra fazer infinitamente mais,
Pra fazer infinitamente mais
Do que tudo o que pedimos,
infinitamente mais
Do que tudo que sentimos,
infinitamente mais,
Do que tudo o que pensamos
infinitamente mais,
Do que tudo o que nós cremos
infinitamente mais.

* Intercessão
* Hino:Se confessarmos os nossos pecados
Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo,

congregação

para nos perdoar os pecados,
e nos purificar de toda injustiça.

* Mensagem

Pr Sória
“Boas Novas de Fidelidade”
* Celebração da Ceia Memorial
* Distribuição do Pão (Hino 514 HCC Venham à mesa )
* Distribuição co Cálice (Hino 524 HCC - Fiel, eterno e santo amor )
* Oração
* Hino 112 CC Vencendo vem Jesus
* 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);
Irmãos: Nivaldo Germano (cirurgia), Wilson Bernardo (pai da Silmara), Archela,
Alfredo , Luiz Lisboa (tratamento de saúde), José (Pai do irmão José Roberto),
Walter Amaral, Elmo , Elpídio , Josias ; Reinaldo Verrone (cirurgia)
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.
MUSICALIZAÇÃO DE BEBÊS

Até 03 anos - Domingos 9h45 às 10h.

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.
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.

DATAS COMEMORADAS EM OUTUBRO
01/10 Dia do Ancião
12/10 Dia da Criança
15/10 Dia do Professor
18/10 Dia do Médico
25/10 Dia do Dentista
Que cada um seja abençoado pelo Senhor Deus. Parabéns pelo seu dia.
“IEBAM - IGREJA QUE SERVE AO SENHOR COM ALEGRIA”

“Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Servi ao Senhor com alegria,
e apresentai-vos a ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus! Foi ele quem nos fez, e
somos dele; somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas suas portas com ação de
graças, e em seus átrios com louvor; dai-lhe graças e bendizei seu nome.
“Porque o Senhor é bom; a sua benignidade dura para sempre, e a sua fidelidade de







geração em geração.” Salmo 100
Celebrando com júbilo
Servindo com alegria
Cantando com prazer
Vivendo como suas ovelhas
Demonstrando gratidão

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.
HORÁRIO DE VERÃO
Domingo próximo estaremos no horário novo, não deixem de acertar seus
relógios. Os horários dos cultos permanecem os mesmos.

13 de OUTUBRO de 2013

OUTUBRO
MÊS DAS CRIANÇAS
No mês de outubro festejamos as crianças com muita alegria e
também comemoramos datas que homenageiam profissionais de grande
importância para as crianças.
A criação do dia das crianças foi na década de 1920. A data de 12 de
Outubro foi oficializada pelo presidente Arthur Bernardes, em 1924. A data
só passou a ser celebrada na década de 1960, momento que a fábrica de
Brinquedos Estrela decidiu fazer uma promoção em conjunto com a
Johnson&Johnson, com o lançamento da “Semana do Bebê Robusto”. A
partir daí, o dia 12 de Outubro passou a ser uma das datas mais importantes
para o comércio de brinquedos.
O dia três é o dia mundial do dentista. A primeira escola para formar
dentistas foi em Baltimore USA (1840). Possuímos 32 dentes, em duas
dentições. A primeira delas, durante a infância, é chamada de “dentes de leite”
e é constituída de apenas 20 dentes. O nascimento dos primeiros dentes
acontece por volta dos seis meses de idade, indo até os trinta meses. Essa
dentição é trocada, variando com a idade e o tipo de dente, até que todos eles
sejam definitivos.
No dia 15 de outubro é comemorado o dia do professor, profissional
que ajuda no desenvolvimento das habilidades das crianças e jovens. No dia 29
de outubro é comemorado o dia nacional do livro. Para a primeira biblioteca
do Brasil, Portugal disponibilizou um acervo bibliográfico muito rico, vindos
da Real Biblioteca Portuguesa, com mais de sessenta mil objetos.
O dia 18 de outubro é considerado o dia do médico em muitos países,
como Brasil, Portugal, França, Espanha, Itália, Bélgica, Polônia, Inglaterra,
Argentina, Canadá e Estados Unidos. Esta data foi escolhida por ser o dia
consagrado a Lucas, o "amado médico", segundo o apóstolo Paulo.
No dia primeiro de outubro comemora-se o dia internacional do
idoso, data criada pela ONU (Organização das Nações Unidas) a fim de
qualificar a vida dos mais velhos, através da saúde e da integração social.
Dentistas, Médicos e Professores precisam ser valorizados pelos pais,
amados pelas crianças, para que possam chegar a festejar com alegria a velhice.
Que os pais ensinem as crianças a andarem no Caminho do Senhor,
andando com elas para que vivam brincando felizes em nossas praças.
Parabéns crianças, médicos, dentistas e professores, novos ou velhos.
Que Deus os abençoe.

PASTOR PAULO ROBERTO SÓRIA

pastorsoria@iebam.org.br
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E-mail Pastor: pastorsoria@iebam.org.br - Site: www.iebam.org.br

