CULTO
CULTODALVORADA
MATUTINO
22 de
SETEMBRO
de -2013
-10h30
08 de
ABRIL
de 2012
06h00

* Prelúdio

instrumentos
“Vigiai e orai, para que não entreis em tentação”
Marcos 14.38a

* Oração
* Hino 162 CC- Vigiar e Orar (Silva/Zuberbwehler)
congregação
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas e Pastorais
“Pela manhã ouves a minha voz, ó Senhor; pela manhã te apresento a minha
oração, e vigio.” Salmo 5.3
* Hino 401 HCC- Logo de Manhã (Aristeu Pires)
congregação
* Hino Oficial Missões “Eu vivo para a glória de Deus (Coropos/Motta)
1.Nas estradas do Brasil imenso
A mensagem que liberta,
Eu vivo para a glória de Deus.
A mensagem de graça e perdão.
Nas ofertas, tempo, dons, talentos,
Que vale a minha vida
Eu vivo para a glória de Deus.
Se meus planos não são os Seus?
Pois não sou mais eu que vive
No exercício do amor ao povo
Eu vivo para a glória de Deus.
Eu vivo para a glória de Deus.
2.O que tenho, entrego para servi-lo
Nas pessoas que me precederam
Eu vivo para a glória de Deus.
Eu vejo a glória de Deus.
Meu chamado eu sigo em
Jesus morreu por todos
compromisso
E quem n'Ele está
Não vive mais pra si,
Eu vivo para a glória de Deus
Jesus garante a vida
Se meu testemunho eu ofereço,
O Brasil precisa ouvir
Eu vivo para a glória de Deus
A mensagem redentora,
E no amor a Cristo eu proclamo
A mensagem de salvação,
A eterna glória de Deus.
“Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra
de Deus; com toda a oração e súplica orando em todo tempo no Espírito e,
para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica, por todos os
santos,” Efésios 6.17,18
* Sempre orando
congregação
Sempre orando, no Espírito
Sempre orando, no Espírito
Sempre orando, no Espírito
Sempre orando, no Espírito
Em todo o tempo e lugar
Em todo o tempo e lugar
O Espírito te diz, ora sempre
O Espírito te diz, ora sempre
Sempre orando, no espírito
... Ora pelo povo de Deus
Sempre orando, no espírito
... Pela Igreja
Em todo o tempo e lugar
Em todo o tempo e lugar
O Espírito te diz, ora sempre
O Espírito te diz, ora sempre
Tenha isso em mente
... pelas nações, ora sempre
Buscando a cada dia
... pelas famílias ora
Orando todo tempo
Sempre orando...
Pelo povo de Deus
* Hino 531 HCC- Mas nós somos luz (Oliveira Filho)
congregação
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão

* Leitura Bíblica : Judas 17-21
17 Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de
nosso Senhor Jesus Cristo;
18 os quais vos diziam: Nos últimos tempos haverá escarnecedores, andando
segundo as suas ímpias concupiscências.
19 Estes são os que causam divisões; são sensuais, e não têm o Espírito.
20 Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito
Santo,
21 conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus
Cristo para a vida eterna.
* Mensagem
Pr Soria
“Encorajados a orar no Espírito Santo”
* Cântico Sempre Orando
* Oração
* Poslúdio
instrumentos

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

* Prelúdio
instrumentos
“Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras
desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas; porque o tempo está
próximo.” Apocalipse 1.3
* Oração
* Hino 465 HCC- Crer e Observar
* Interlúdio
instrumentos
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
* Boas Vindas e Pastorais
* Bendito seja Deus (Bob Fits)
congregação
Ó Pai celeste nós te amamos
Bendito seja Deus Poderoso
Queremos te engrandecer
Que era, que é e que há de vir
Vem a nós teu reino enquanto te
Bendito seja Deus Poderoso
louvamos
Que sempre reinará
E a uma voz declaramos teu poder
CULTO
DALVORADA
CULTO
VESPERTINO
07 de
JULHO
de2012
2013 -19h00
08 de
ABRIL
de
- 06h00

*Creio em Ti
congregação
Creio em Ti (3x), Filho de Deus
Um caminho melhor achei
É por ti que eu vivo
A cada dia te amarei
Só Tu que podes me salvar, Jesus
A minha fé só irei firmar
Pra sempre, pra sempre,
No Deus que amo
Pra sempre te louvarei
e que ouvirá
“Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios,
nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos
escarnecedores; antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de
dia e noite.” Salmo 1.1,2
* Hino 407 HCC- Bem aventurado é aquele
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão

* Hino Oficial Missões “Eu vivo para a glória de Deus (Coropos/Motta)
(vide culto matutino)
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
“Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns
apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de
demônios,” I Timóteo 4.1
* Diante da cruz (Zschech,Morgan)
congregação
Vejo o sangue de Jesus
Oh Deus me sondas, conheces-me,
Nunca houve amor assim.
mesmo quando falho
Sobre a morte já venceu,
eu sei, me amas.
sua glória o céu encheu,
Estás presente a me cercar,
Nada irá me separar.
em todo o tempo
O véu rasgou, o caminho abriu,
eu sei, me amas,
tudo consumado está.
eu sei, me amas.
E quando tudo se acabar,
Tu és meu guia, meu protetor,
estarei seguro pois sei me amas.
tua mão me firma,
Pois sei me amas.
eu sei, me amas.
Prostro me diante da cruz,
* Intercessão
* Espírito
Espírito, Espírito,
Espírito Santo de Deus
Espírito, Espírito,
Espírito Santo de Deus

congregação
Vem controlar todo o meu ser
Vem dirigir o meu viver
O meu pensar, o meu falar
O meu sentir, o meu agir.

* Leitura Bíblica Mateus 7.13,14; II Pedro 2.1,10,14,19 e II Coríntios 11.3,4

Mateus 7.13 Entrai pela porta estreita; porque larga é a porta, e espaçoso o caminho
que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela;
14 e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os
que a encontram.
II Pedro 2.1 Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá
falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando
até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição.
10 especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas concupiscências,
e desprezam toda autoridade. Atrevidos, arrogantes, não receiam blasfemar das
dignidades,
14 tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecar; engodando as almas
inconstantes, tendo um coração exercitado na ganância, filhos de maldição;
19 prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção;
porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. .
II Corintios 11.3 Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua
astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e
se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo.
4 Porque, se alguém vem e vos prega outro Jesus que nós não temos pregado, ou se

recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não
abraçastes, de boa mente o suportais!
* Mensagem “ Somos viajantes - Precisamos de uma bússola”
Pr Sória
* Oração
* Despedida Coral / Poslúdio
instrumentos

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 (Hospitalizado - Hosp Total Cor quarto 503), Luiz Lisboa
(tratamento de saúde), José (Pai do irmão José Roberto), Walter Amaral, Elmo ,
Elpídio , Josias ;
Familiares não crentes;
Novos crentes. Desempregados.
GRÁVIDAS:

Néia (Wilson), 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.

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.

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
CONVOCAÇÃO
O Presidente, Pastor Paulo Roberto Sória, convoca a Igreja Evangélica Batista no
Alto da Mooca para sua Assembléia Extraordinária, no dia 13 de Outubro 2013, às
10h30 em primeira convocação 30 minutos em segunda convocação, em
conformidade com o estatuto vigente, para aprovação de Atas, Relatórios, Rol de
Membros e nomeação da Comissão de Indicações da Diretoria para o exercício de
2014.
PRÓXIMOS DOMINGOS
Nos próximos domingos 29 de Setembro e 06 de Outubro o pregador dos cultos
será o Pastor Duduch.

“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

22 de SETEMBRO de 2013

GRATIDÃO A DEUS POR MINHA VIDA
O Senhor me deu a possibilidade de completar mais um
ano de vida. Sou grato a Deus pela vida e pelo Ministério.
Caminhando para a sétima década, tenho tido o
privilégio de desfrutar da companhia da minha família, dos
meus amigos, e da Igreja do Senhor Jesus Cristo a quem sirvo.
Tenho sido cercado de amor e atenção por parte da
minha esposa, de meus filhos, genros, nora e neta além dos
demais familiares.
Tenho a bênção do amor e respeito de minha querida
igreja. Sinto o apoio da Diretoria Executiva assim como de cada
membro. Conto com a ajuda de cada um dos meus auxiliares
diretos e colaboradores em todas atividades. Todos os que fazem
parte do meu quotidiano são bênçãos no meu vier.
Os participantes da IEBAM, sejam membros,
frequentadores ou visitantes, todos têm contribuído para minha
edificação.
Louvo ao Senhor pelos colegas de ministério e cada uma
das minhas ovelhas, ex-ovelhas e amigos.
Agradeço a Deus por você, meu irmão e minha irmã,
que tem orado por mim. Sou grato a todos por tudo. Agradeço
todas as manifestações de amizade e de atenção para comigo e
minha esposa e família.
Ao Senhor vai minha Ação de Graças e minha gratidão.

PASTOR PAULO ROBERTO SÓRIA

pastorsoria@iebam.org.br

MUSICALIZAÇÃO DE BEBÊS

“IEBAM IGREJA QUE SERVE AO SENHOR COM ALEGRIA”

Até 03 anos - Domingos 9h45 às 10h.
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

