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

* Prelúdio

instrumentos

TRÊS CRUZES NO ALTO DO MONTE:
MESMO SENDO DEUS, JESUS SE FEZ UM DE NÓS
“E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade; e vimos a sua
glória, como a glória do unigênito do Pai.” João 1.14

* Oração
* Hino 114 HCC Veio a este mundo o Senhor Jesus ( Morris) congregação
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas e Pastorais
* Cântico: Já rolou
congregação
Já rolou, já rolou, já rolou
Do sepulcro a grande pedra
Já rolou.
Já rolou, já rolou, já rolou
Do sepulcro a grande pedra
Já rolou.

Meu Jesus ressurgiu
Para o céu subiu
Já rolou, já rolou, já rolou
Do sepulcro a grande pedra
Já rolou.

* Cântico: Jesus deixou toda a sua glória
Jesus deixou toda a sua glória
veio ao mundo como homem pra nos
salvar
viveu aqui e conheceu nossas dores
Mas tudo Ele sofreu e venceu em
nosso lugar
Pra nos mostrar que o Criador e único
Deus
Nos ama e deseja restaurar
Seu perdão vai além dos céus
Nenhum monte é tão alto
Nenhum vale é tão profundo
Como o amor do nosso Deus

congregação

Grande, tão grande, Alto, tão alto
Fundo, profundo, é maior que o
mundo! Mas é pequeno cabe lá dentro
do coração de quem
se entrega ao Salvador
Você também ,meu amigo
Precisa abrir o seu coração
E receber o amor de Deus, se
entregando a Jesus
Grande... Seu perdão vai além dos
céus Nenhum monte é tão alto
Nenhum vale é tão profundo
Como o amor do nosso Deus

(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Cantata: “O sonho das três árvores”
Coro Infanto-Juvenil IEBAM

TRÊS CRUZES NO ALTO DO MONTE:
MESMO SENDO DEUS, JESUS SE ENTREGOU POR AMOR
“Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo
em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar, mas
esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens;
e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a
morte, e morte de cruz.” Filipenses 2.5-8

* Hino 168 HCC Quanto nos ama Jesus ( Kaiser)
* Leitura Bíblica Marcos 15.22-27

congregação

22 Levaram-no, pois, ao lugar do Gólgota, que quer dizer, lugar da Caveira.
23 E ofereciam-lhe vinho misturado com mirra; mas ele não o tomou.
24 Então o crucificaram, e repartiram entre si as vestes dele, lançando sortes sobre
elas para ver o que cada um levaria.
25 E era a hora terceira quando o crucificaram.

26 Por cima dele estava escrito o título da sua acusação: O REI DOS JUDEUS.
27 Também, com ele, crucificaram dois salteadores, um à sua direita, e outro à
esquerda.

* Mensagem
“Três cruzes no alto do monte”
* Hino 132 HCC Rude Cruz ( Bernard)
* Oração
* Poslúdio

Pr Sória
congregação
instrumentos

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

* Prelúdio

instrumentos

JESUS O PÃO DO CÉU QUE NOS DÁ VIDA
“Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo.”
João 6.33

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

* Oração
* HinoCULTO
68 HCC-Tudo
és Tu, Jesus
VESPERTINO
01 de DEZEMBRO de 2013 - 19h00
* Interlúdio
* Cântico: Digno é o Senhor

(Krummacher/Koch)

Graças eu te dou Pai, pelo preço que
pagou, sacrifício de amor
Que me comprou, ungido do Senhor
Pelos cravos em tuas mãos
Graças eu te dou ó meu Senhor
Lavou minha mente e coração
Me deu perdão,
restaurou-me a comunhão
Digno é o Senhor, sobre o trono está
Soberano, Criador,

congregação
instrumentos
congregação

Vou sempre te adorar,
Elevo minhas mãos,
ao Cristo que venceu
Cordeiro de Deus morreu por mim
Vou sempre te adorar
Elevo minhas mãos, ao Cristo que
venceu
Cordeiro de Deus morreu por mim
Mas ressuscitou, Digno é o Senhor
Aleluia

* Boas Vindas e Pastorais
NOS DÁ A VIDA PORQUE ELE É O AUTOR DA VIDA
“matastes o Autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós
somos testemunhas.” Atos 3.15
* Cântico: Poderoso para salvar (Morgan)
congregação
Todos necessitam
de um amor perfeito
Perdão e compaixão
Todos necessitam
de graça e esperança
De um Deus que salva
Cristo move as montanhas
e tem poder pra salvar
Tem poder pra salvar
Para sempre, autor da salvação
Jesus a morte venceu,
sobre a morte venceu
Me aceita com meus medos

Falhas e temores,
enche o meu viver
A minha vida entrego
pra seguir teus passos
A ti me rendo
Cristo move as montanhas
e tem poder pra salvar
Tem poder pra salvar
Para sempre, autor da salvação
Jesus a morte venceu,
sobre a morte venceu
Possa o mundo ver brilhar a luz
Cantamos para a glória

(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)

* Oração de Gratidão
JESUS O PÃO DO CÉU QUE SUPRE TODAS AS NOSSAS
NECESSIDADES
“Declarou-lhes Jesus. Eu sou o pão da vida; aquele que vem a mim, de modo
algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede.” João 6.35
* Hino 262 HCC- Deixa o Salvador te ajudar (Reynolds)
* Intercessão
* Cântico: Preparação
Só Deus conhece o meu viver
Que tua glória nesta hora se
e o que preciso receber
manifeste neste lugar.
Prepara agora meu coração, Senhor
* Leitura Bíblica Josué 5.10-15

10 Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a páscoa
no dia catorze do mês, à tarde, nas planícies de Jericó.
11 E, ao outro dia depois da páscoa, nesse mesmo dia, comeram, do produto da
terra, pães ázimos e espigas tostadas.
12 E no dia depois de terem comido do produto da terra, cessou o maná, e os
filhos de Israel não o tiveram mais; porém nesse ano comeram dos produtos da
terra de Canaã.
13 Ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos, e olhou; e eis que
estava em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua.
Chegou-se Josué a ele, e perguntou-lhe: És tu por nós, ou pelos nossos
adversários?
14 Respondeu ele: Não; mas venho agora como príncipe do exército do Senhor.
Então Josué, prostrando-se com o rosto em terra, o adorou e perguntou-lhe: Que
diz meu Senhor ao seu servo?
15 Então respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Tira os sapatos
dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim fez:

* Mensagem
Pr Soria
“ Quando cessa o maná temos o pão do céu - Jesus”
E A JESUS SEJA TODA A HONRA, GLÓRIA E LOUVOR
“Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas; glória, pois, a ele
eternamente. Amém.” Romanos 11.36
* Cantata:
VENCEU!
Coro IEBAM
 Cristo já ressuscitou!
 Aleluia, Celebremos!
 Nós cremos só em Ti.
 Vem e vê
 Quebrados
* Celebração da Ceia Memorial
 Tudo consumado está!
 Venceu!
 Finale (medley)
* Oração
* Poslúdio
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); Olga Duduch
Apolônio
Irmãos Vagner Sola (cirurgia), 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,
Larissa Amoroso Aiello, Vivian (hospitalizada - filha da irmã Cleize); Manuela

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
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.

(Fortaleza);

BATISMOS: 10 de Maio - Culto Vespertino

MINISTÉRIOS EM AÇÃO

EVANGELIZAÇÃO NOS LARES

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 e recarga dos extintores.
4. Colocamos uma porta/parede separando a Bomba da sala de apoio.
5. Troca das lâmpadas Ho e reatores do santuário.

LÍDER: Evangelista Antônio Mizarello
Iniciamos 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.

NASCIMENTO
Registramos com alegria o nascimento da Ana Luiza. Que o Senhor abençoe
seus pais Alessandra e Kléber e sua irmã Lia, juntamente com todos os
familiares.

20 de ABRIL de 2014

AS ALEGRIAS E A FELICIDADE DA PÁSCOA
A Páscoa traz muitas alegrias para as crianças e também para as
famílias que se encontram, se reúnem para almoçar, para festejar e conviver
momentos ricos em experiências de amizade e amor. Também traz
desenvolvimento da economia, ajudando a indústria e o comercio,
aumentando vendas tanto de chocolates, doces e alimentos em geral, como
de roupas brinquedos e serviços.
Tudo isso é motivo de alegria e ficamos contentes vendo as
crianças brincando, com seus rostos pintados de coelhinhos, fazendo a caça
aos ovos de chocolate, seguindo pegadas de um coelho imaginário e se
deliciando com as guloseimas, se divertindo e dando prazer aos adultos. São
as alegrias da Páscoa ainda acrescida de viagens passeios e período de
descanso devido aos feriados da época.
Também os cristãos se alegram com festas explorando o tema com
filmes e encenações teatrais, cantatas e programações religiosas de todas as
maneiras e formas. Tudo isso pode ser válido, bom e agradável. As festas
religiosas são tradições, algumas delas milenares, outras mais recentes; umas
são pagãs, outras são cristãs bíblicas, outras ainda são espúrias e até mesmo
heréticas. Cabe a cada um fazer a avaliação de sua participação.
As razões da alegria das festas religiosas, todas elas, são inúmeras, e
a Páscoa em particular, é contagiante e também emocionante devido o
significado especial.
No entanto quero salientar que, mais do que uma alegria
momentânea e passageira, a páscoa nos faz ter a Esperança da Felicidade
permanente e Eterna. Pois a Páscoa nos mostra a Ressurreição, a Vitória
sobre a morte e a certeza da Vida Eterna.
Páscoa cristã, bíblica, portanto verdadeira e que vale a pena ser
festejada é o reconhecimento da morte de Cristo na Cruz do Calvário, para
nos salvar e nos garantir o Reino de Deus. É ter fé no Senhor Jesus que, ao
terceiro dia ressurgiu da morte nos garantindo a Vida. A Páscoa nos traz a
Felicidade do perdão dos pecados e a reconciliação com Deus.
A Páscoa é prova inconteste de verdadeira Alegria e completa
Felicidade. Não permitamos que a festa, em si mesma, que os banquetes e os
chocolates, que as cantatas e as encenações, substituam a razão de nossa
verdadeira alegria.
Jesus Cristo, Esperança nossa, Alegria dos homens e Felicidade
eterna.
Feliz Páscoa!
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

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

