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CULTODALVORADA
MATUTINO
20 de
OUTUBRO
de 2013
-10h30
08 de
ABRIL
de 2012
- 06h00

* Prelúdio

instrumentos

DÁ-ME TUA VISÃO, SENHOR
“porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está
diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração.”
I Samuel 16.7b
* Oração
* Hino 546 HCC- Dá-me tua visão (Terrell/Sutton)
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas e Pastorais
* Essência da Adoração (Redman/Bovee)
Quando o som se vai tudo se desfaz Não sei explicar teu grandioso amor
Eu me achego a ti
Tu mereces mais.
Para dar-te, ó Deus, algo de valor
Fraco e pobre eu sou, mas o que tenho
Que alegre a ti.
é teu.
Dar-te-ei mais que uma canção
Minha vida dou.
Pois a música em si não é o que queres Dar-te-ei mais que uma canção
de mim.
Pois a música em si não é o que queres
Tu sondas meu interior
de mim.
Sabes tudo o que sou
Tu sondas meu interior
E queres meu coração.
Sabes tudo o que sou
Quero adorar-te com minha alma
E queres meu coração.
És o meu Salvador, a essência do meu Quero adorar-te com minha alma
louvor.
És o meu Salvador, a essência do meu
Perdão, Senhor, é o que mais quero. louvor.
És o meu Redentor,
Perdão, Senhor, é o que mais quero.
a essência do meu louvor.
És o meu Redentor,
a essência do meu louvor.
DÁ-ME TUA VISÃO, SENHOR - A VISÃO DO TEU QUERER
“Desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei.”
Salmo 119.18
* Hino 363 Sê minha vida, ó Deus de poder (mel irlandesa)
Tu és o dono do meu coração (2x)
E não há outro (e não há doutro)(2x)
Só Tu és o dono do meu coração2x)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical - Ministério Infantil
* Leitura Bíblica : Tiago 3.13-18
13 Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento
as suas obras em mansidão de sabedoria.
14 Mas, se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não
vos glorieis, nem mintais contra a verdade.
15 Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica.
16 Porque onde há ciúme e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má.

17 Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica,
moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem
parcialidade, e sem hipocrisia.
18 Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a
paz.
* Mensagem
Pr Sória
“Passando a ter a visão do Senhor”
* Oração
* Poslúdio
instrumentos
CULTO VESPERTINO

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

* Prelúdio
instrumentos
SOMENTE A TUA PALAVRA ME ENSINA COMO ANDAR
“Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho.”
Salmo 119.105
*Oração
* Hino 212 HCC ó Senhor, vem me dirigir (Moraes/Manuel)
* Interlúdio
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
* Boas Vindas
POR ISSO, QUERO GUARDAR TUA PALAVRA EM MEU
CORAÇÃO
“De todo o meu coração tenho te buscado; não me deixes desviar dos teus
mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti.”
Salmo 119.10,11
* A Bíblia é a Palavra de Deus
A Bíblia é a Palavra de Deus (3x)
A Bíblia nos mostra como andar
Que fala ao nosso coração
(3x)
A Bíblia nos fala de Jesus (3x)
Bem perto do Senhor Jesus.
Que veio ao mundo nos salvar
A Bíblia é para ler e amar (3x)
Guarda-la em nosso coração.
* Oração de Criança (Natália Fernandes Santos)
Querido Jesus,
Como criança sou feliz,
Estou feliz por estar aqui,
Com tua igreja sou feliz,
Tua voz vou ouvir
Com meus pais, irmãos e amigos
e em tua palavra te conhecer mais
aprendendo que Jesus me salva,
E na oração minha voz ouvirás.
um grande amigo,
Sou criança, a ti pertenço,
Que me guia e me guarda
vem em meu coração morar
Sou criança, a ti pertenço
Vou crescer, crescer, crescer, crescer vem em meu coração morar
e sempre te amar
Vou te amar, amar, amar, amar
Sou criança, a ti pertenço,
e sempre te adorar.
vem em meu coração morar
Jesus o amigo que me ama
Vou crescer, crescer, crescer, crescer Com prazer abençoa as crianças
e sempre te adorar
Vou crescer e sempre te amar
(Entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
CULTO
DALVORADA
CULTO
VESPERTINO
07 de
JULHO
de2012
2013 -19h00
08 de
ABRIL
de
- 06h00

* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical - Ministério Infantil
TUA PALAVRA ME TRAZ AMPARO
“Ampara-me conforme a tua palavra, para que eu viva; e não permitas que eu seja
envergonhado na minha esperança.” Salmo 119.116
* Minha esperança
Minha esperança está no Senhor
Desde agora e para sempre
Minha esperança está no Senhor,
só no Senhor
Eu me entrego na presença do
Senhor
O que conhece o começo e o fim
O vendaval diante dele se acalmou
Ele morreu por nós
por você e por mim

Minha esperança ...
Sua misericórdia vem no amanhecer
Para encontrar aquele que se
arrependeu
Traz o perdão e liberta o coração
Quem nele confiar a paz encontrará
Minha esperança está no Senhor
Desde agora e para sempre
Minha esperança está no Senhor,
só no Senhor

* Intercessão
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
* Leitura Bíblica Neemias 6.10-14
10 Fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava em
recolhimento; e disse ele: Ajuntemo-nos na casa de Deus, dentro do templo, e
fechemos as suas portas, pois virão matar-te; sim, de noite virão matar-te.
11 Eu, porém, respondi: Um homem como eu fugiria? e quem há que, sendo
tal como eu, possa entrar no templo e viver? De maneira nenhuma entrarei.
12 E percebi que não era Deus que o enviara; mas ele pronunciou essa
profecia contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o haviam subornado.
13 Eles o subornaram para me atemorizar, a fim de que eu assim fizesse, e
pecasse, para que tivessem de que me infamar, e assim vituperassem.
14 Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas
obras, e também da profetisa Noadias, e dos demais profetas que procuravam
atemorizar-me.
* Mensagem
Pr Sória
“O Servo do Senhor não pára devido às profecias humanas”
* Oração
* Hino Ocasional
* Poslúdio

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), ,
Dorcília ; Irene Peres (cirurgia); Fabiana (irmã do Niuler - com dificuldades na
gravidez); Família do Eduardo Nabiça, mãe D. Ecira e seus irmãos;
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.
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.

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.
27/10 (Dom) Culto infantil domingo pela manhã
O Ministério Infantil estará à frente dos trabalhos do culto matutino.
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

20 de OUTUBRO de 2013

NÃO VIVEREMOS FUGINDO
Não somos fugitivos nem vivemos sem segurança. Deus é a
nossa garantia de estabilidade.
Em Isaías capítulo 52.15 lemos: "Pois não saireis
apressadamente, nem ireis em fuga; porque o Senhor irá diante de vós, e
o Deus de Israel será a vossa retaguarda”.
Essas declarações nos asseguram uma proteção em todos os
tempos, sejam dias de tranqüilidade ou de violência.
Deus está sendo nossa vanguarda assim como nossa retaguarda.
Esta é a certeza que a fé em Cristo nos assegura. Ele veio ao mundo para
nos reconciliar com O CRIADOR, proporcionando-nos o perdão de
nossos pecados e nos dando a certeza da vida eterna com Deus, isto é, a
Salvação.
Nada pode nos acontecer nos dias de violência, que nos tire a
comunhão e a paz com Deus. Portanto, nada pode nos separar do amor
de Deus, nada pode nos tirar a condição de salvos por Jesus Cristo.
Ainda em Isaias 26.3 lemos a seguinte declaração: "Tu
conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti; porque ele
confia em ti."
Quando confiamos no Senhor de todo o nosso coração, de
toda a nossa força e de todo o nosso entendimento, podemos viver na
Paz de Deus.
Sejamos prudentes, cuidadosos e atentos, mas não nos
desesperemos, nem nos tornemos angustiados pela violência ao nosso
redo. Deus está indo à nossa frente, está também na nossa retaguarda,
além de caminhar ao nosso lado.
Temos a proteção do Senhor dos Exércitos. Nada temeremos.
PASTOR PAULO ROBERTO SÓRIA

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

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

