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*Prelúdio

instrumentos
A DEUS TODA GLÓRIA

“ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo nosso Senhor, glória, majestade,
domínio e poder, antes de todos os séculos, e agora, e para todo o sempre. Amém.”
Judas 25
* Oração
* Hino 228 HCC- A Deus demos glória (Crosby/Doane)
congregação
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas e Pastorais
A DEUS TODA GLÓRIA PORQUE SÓ ELE É DIGNO
“Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para
todo o sempre. Amém.” I Timóteo 1.17
* Ao único (Benedito Carlos Gomes)
congregação
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória,
a força e o poder.
Ao Rei eterno, imortal,
invisível, mas real,

Coroamos a ti, ó Rei Jesus.
Coroamos a ti, ó Rei Jesus
Adoramos o teu nome,
Nos rendemos aos teus pés.
Consagramos todo nosso ser a ti.

A DEUS TODA GLÓRIA POR QUE ENVIOU JESUS CRISTO,
NOSSO SENHOR
“ao único Deus sábio seja dada glória por Jesus Cristo para todo o sempre. Amém. “
Romanos 16.27
* 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.

A DEUS TODA GLÓRIA POR QUE NELE PODEMOS CRESCER NA
GRAÇA
“antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A
ele seja dada a glória, assim agora, como até o dia da eternidade.”
II Pedro 3.18

* Hino 23 HCC- Não a nós, Senhor (Ker neto/Bomilcar)
congregação
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Leitura Bíblica : Romanos 11.33-36 e I Timóteo 6.13-16

Romanos 11.33 Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência
de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus
caminhos!
34 Pois, quem jamais conheceu a mente do Senhor? ou quem se fez seu
conselheiro?
35 Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado?
36 Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas; glória, pois, a ele
eternamente. Amém.
I Timóteo 6.13 Diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que
perante Pôncio Pilatos deu o testemunho da boa confissão, exorto-te
14 a que guardes este mandamento sem mácula e irrepreensível até a vinda de
nosso Senhor Jesus Cristo;
15 a qual, no tempo próprio, manifestará o bem-aventurado e único soberano, Rei
dos reis e Senhor dos senhores;
16 aquele que possui, ele só, a imortalidade, e habita em luz inacessível; a quem
nenhum dos homens tem visto nem pode ver; ao qual seja honra e poder
sempiterno. Amém.

* Mensagem “Crescendo na graça - a Deus toda glória”
Pr Soria
“Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória
para todo o sempre. Amém.” 1 Timóteo 1:17
* Oração
* Poslúdio
instrumentos

Cobre-me, com Tuas mãos
Com poder, vem me esconder Senhor
Se o trovão e o mar se erguendo vem
Sobre a tempestade eu voarei
Sobre as águas
Tu também és Rei
Descansarei, pois sei que és Deus.

Minh'alma está segura em Ti
Sabe bem
que em Cristo firme está
Se o trovão e o mar
se erguendo vem
Sobre a tempestade eu voarei
Sobre as águas Tu também és Rei
Descansarei, pois sei que és Deus.

* Leitura Bíblica Mateus 18.18-20
18 Em verdade vos digo: Tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu;
e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu.
19 Ainda vos digo mais: Se dois de vós na terra concordarem acerca de
qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos
céus.

CULTO
VESPERTINO
CULTO
DALVORADA
15 de SETEMBRO de 2013 - 19h00
08 de
ABRIL de 2012 - 06h00

** Prelúdio
instrumentos
SIM, COM CERTEZA, MEU SENHOR AQUI ESTÁ
“Mas o Senhor está no seu santo templo; cale-se diante dele toda a terra; cale-se
diante dele toda a terra.” Habacuque 2.20
* Oração
* Hino 236 HCC- Sim, com certeza, meu Senhor aqui está (Wolfe/Sutton)
* Interlúdio
instrumentos
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
* Boas Vindas e Pastorais
* Encontro com Deus (Flávia Lopes)
congregação
CULTO
DALVORADA
CULTO
VESPERTINO
07 de
JULHO
de2012
2013 -19h00
08 de
ABRIL
de
- 06h00

Esta noite é uma noite
De encontro com Deus

* Hino Oficial Missões “Eu vivo para a glória de Deus
(Coropos/Motta)
(vide culto matutino)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
SIM, COM CERTEZA, MEU SENHOR AQUI ESTÁ
E OUVE O NOSSO CLAMOR
“O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia; e conhece os que nele
confiam.” Naum 1.7
* Hino 352 HCC- Cristo te estende sua forte mão (Carmichael) congregação
* Intercessão
* Descansarei (Morgan/Paula)
congregação

Este é o lugar, o lugar melhor
Para termos um encontro com Deus.

SIM, COM CERTEZA, MEU SENHOR AQUI ESTÁ
E QUEREMOS EXALTÁ-LO COM ALEGRIA
“Exaltai o Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, porque o Senhor nosso
Deus é santo.” Salmo 99.9
* Hino 385 CC Louvor
congregação

20 Pois onde se acham dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no
meio deles
* Mensagem
* Oração
* Despedida Coral
* Poslúdio

“Três promessas e três exigências”

Pr Sória

instrumentos

“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

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);
Irmãos: 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:

Renata (Niuler), Luciana Peres; Yasmim

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.

PASSEIO MINISTÉRIO DA IDADE DE OURO
No próximo dia 21/09/13 faremos um passeio para o Vale dos Pássaros, com o
Ministério da 3ª Idade. Inscrições com a irmã Dária.

MISSÃO IEBAM EM SOROCABA

Nossa Missão em Iperó (George Oeterrer)
Duas programações previstas para nossa participação mais direta na Missão em
George Oetterer:
- Em 28 de Setembro o MCA fará uma visita ao casal Evandro Jr e Karen para levar
uma bíblia do bebê a pequena Clara, também fará uma programação especial com
nossas irmãs da Missão. Informações com a irmã Vilda.
- 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 desses
dois projetos missionários.

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.

21 (Sáb) Passeio do Ministério da Idade de Ouro
21 (Sáb) EB.M. Escola Bíblica Mensal 15h às 17h
21 (Sáb) Encontro Jovens Casais Casados e Namorados 19h00
26 (Qui) Reunião da Idade de Ouro 15h00
28(Sáb) M.C.A em Sorocaba Atividades com as mulheres da Missão em George
Oetterer
12 de Outubro Ministério de Educação Religiosa e Jovens na Missão em George
Oetterer - EBF
ANIVERSARIANTES - SETEMBRO
01. Agnaldo dos Santos
01. Caroline de Sousa
02. Manoel Gomes da Silva
03. Antônia M. Gomes
06. Sadhu Sundar Singh Araújo de
Oliveira
06. Thamiris T. Cerqueira Machado
07. Cleize da Silva Vailatti
07. João Marcos Valverde Magalhães
08. Julio Paskauskas
09. Olinda Palcov Mincov
09. Rosa Peck Gião
09. Leonardo Belan Rodrigues
10. Gabriela Bianco Gargalaka
10. Leslie Amoroso Pampalon
10. Melany Prestes Nabiça
11. Antônio Monteiro
11. Pedro César Mendes Silva

15. Flávio Marroco Placêncio
16. Walter Fleming Mota
16. Oswaldo Duduch Junior
18. Ângela Maria Freire Maris
18. José Tadeu
18. Kátia Cilene S. dos Santos
18. Zilda Ferreira do Amaral
19. André Wiliam da Silva
19. Eduardo Nabiça
19. Guilherme R. Reis
19. Talita Ciuccio
20. Luiz de Lisboa Lima
20. Michelle Alves dos Santos
20. Ricardo dos Santos Silva
20. Theresa Cristina Fleming Mota
27. Geraldina Barbosa Lima
30. Rosiane Farias de Oliveira

Que Deus abençoe a vida de cada aniversariante e que o novo ano de vida seja de
paz, saúde e alegrias na igreja. Pastor Sória

NASCIMENTO
Nasceu Bento, neto dos irmãos Nivaldo e Suely. Que Deus abençoe os pais, os
avós e o bebê.

15 de SETEMBRO de 2013

PROMESSAS E EXIGÊNCIAS
Em Mateus 18.18-20 encontramos três promessas feitas por Jesus à
sua igreja. Essas promessas estão no contexto de todo o ensino de Jesus e
principalmente no texto de Mateus e particularmente do capitulo 18.
No verso 18 Jesus fala que tudo o que for ligado na terra será
ligado no céu e e tudo o que for desligado na terra será desligado no céu.
Promessa que apresenta uma exigência: Identificação com Cristo. Deve ser
no nome de Jesus, como vemos em Joao 14.13-14.
No nome de Jesus significa estar completamente dentro de seu
ensino, vivendo segundo sua vontade, tendo sua visão, absorvendo seu
amor.
No nome de Jesus subentende ser seu procurador, assinar no seu
lugar, como seu preposto. Não dá autoridade para salvar nem condenar
alguém, mas de poder levar almas aos pés de Cristo.
Possibilidade de desligar o homem do poder do mal, e liga-lo à
graça de Deus.
O verso 19 nos mostra que Deus o Pai, fará tudo o que for pedido
por dois ou três, isto é pela igreja, Corpo de Cristo. Mas a exigência é: Viver
em comum acordo, em Paz, em União e em harmonia uns com os outros.
A terceira promessa está no verso 20: Jesus está no nosso meio.
Mas a complexidade da exigência é de teor de vida espiritual dinâmica. Não
se trata apenas de um encontro entre pessoas, mas de um modo de vida.
Não é uma reunião estática, mas de uma ação concêntrica.
Reunidos no nome do Senhor é assumir a identidade de Cristo,
como no dizer de Paulo: “Não mais eu, mas Cristo vive em mim”.
Nós gostamos de falar das promessas de Deus, isso é muito bom,
mas não podemos negligenciar as exigências para cada promessa.
Sejamos fiéis ao Senhor.
PASTOR PAULO ROBERTO SÓRIA

pastorsoria@iebam.org.br
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