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* Prelúdio

"Ensina-me a fazer a Tua vontade Senhor"
Salmo 143.10

* Oração
* Hino 401 HCC Logo de manhã ( Aristeu Pires Jr)
* Interlúdio
* Boas Vindas
* Cântico: Majestade
O Senhor é elevado
entre os louvores
De um povo que proclama
o seu poder,
Entre mãos que se erguem
como gratidão e amor,
Entre vidas que se prostram
para o seu louvor.
* Cântico: Igual a Jesus
Quero ser igual a Jesus,
Caminhar seguro na luz.
Conhecer ao Pai,
e fazer Sua vontade
Tudo aquilo que Jesus aqui fez
Também quero eu fazer.

instrumentos

congregação
instrumentos

congregação
Procurando sua vontade realizar,
Seu poder em cada vida manifestar,
Para que o mundo creia
e venha te adorar, Senhor
Reconhecendo que só Tu és Deus.
Glória e honra, majestade,
Digno de louvor!
Glória e honra, majestade,
Digno de louvor!
congregação
Demonstrar amor como Ele
mostrou
E também pregar como Ele pregou.
Quero ser exemplo de vida
Como Ele foi pra mim.
Quero ser como Jesus (3x)

* Hino 473 HCC Segundo a vontade de Deus ( Gioia Jr/Oliveira Filho)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Leitura Bíblica Responsiva: Deuteronômio 4.1-6
1 Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para
os cumprirdes; para que vivais, e entreis, e possuais a terra que o SENHOR
Deus de vossos pais vos dá.
2 Não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para
que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando.
3 Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor;
pois a todo o homem que seguiu a Baal-Peor o Senhor teu Deus consumiu
do meio de ti.
4 Porém vós, que vos achegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estais
vivos.
5 Vedes aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o
Senhor meu Deus; para que assim façais no meio da terra a qual ides a
herdar.
6 Guardai-os pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso
entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão
todos estes estatutos, e dirão: Este grande povo é nação sábia e entendida.

* Mensagem

Pr Duduch
"Ensina-me a fazer a Tua vontade Senhor"
* Hino 478 HCC Tua voz escuto a convocar-me ( Rollo Jr)
congregação
* Oração
* Poslúdio
instrumentos

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

* Prelúdio
instrumentos
O SENHOR É MARAVILHOSO! LOUVEMOS COM ALEGRIA!
“A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular. Foi o
Senhor que fez isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez;
regozijemo-nos, e alegremo-nos nele.”
Salmo 118.22-24
CULTO VESPERTINO
01 de DEZEMBRO de 2013 - 19h00
* Oração
* Hino 63 HCC-Maravilhoso, ó Jesus amado (hino alemão)
congregação
* Interlúdio
instrumentos
* Inspiração “Cantai louvores ao Senhor”
conjunto
* Boas Vindas e Pastorais
* Inspiração
“Todo louvor”
conjunto
* Cântico: Deus supremo és
congregação
Deus supremo és,
em sua majestade Não há outro
soberano em glória
Deus, como Jeová
És incomparável (maravilhoso)
Não há outro Deus além do Senhor
em sua formosura
Não há no céu, não há na terra,
És incomparável (maravilhoso)
não há no mar Deus como o Senhor
CULTO
DALVORADA
CULTO
VESPERTINO
07 de
JULHO
de2012
2013 -19h00
08 de
ABRIL
de
- 06h00

* Cântico: Maravilhoso és, Senhor
Quão formoso és,
Rei do universo,
tua glória, enche a terra,
e enche os céus,
tua glória, enche a terra,
tua glória, enche os céus,

congregação
tua glória enche a minha vida
Senhor.
Maravilhoso é estar em tua presença,
maravilhoso é poder te adorar,
maravilhoso é tocar nas tuas vestes,
maravilhoso é te contemplar Senhor.

(Benedito Carlos)

O SENHOR É MARAVILHOSO! SEJAMOS GRATOS!
“isso procede do Senhor dos exércitos, que é maravilhoso em conselho e grande em
obra.” Isaías 28.29
* Hino 303 HCC-Maravilhoso Cristo (Russell/Sellers)
congregação
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Inspiração “Deus Poderoso, Maravilhoso” Coro Feminino

* Hino 312 HCC-Seu Maravilhoso Olhar (Peterson)
congregação
* Intercessão
* Cântico: Cristo levou sobre si
congregação
Cristo levou sobre si
E nos lavar de toda iniquidade.
as nossas dores
Jesus, pão da vida,
Ele levou sobre si
Jesus, luz do mundo.
as nossas transgressões
Príncipe da Paz,
O castigo que nos traz a paz estava Maravilhoso Conselheiro
sobre Ele
Fonte de eternidade e amor.
E por suas chagas fomos sarados.
Jesus, Deus Emanuel,
Ele tomou sobre si
Jesus, Santo dos Santos
as nossas maldições
Árvore da vida,
Ele sofreu para que
rio que brota do trono de Deus
tivéssemos perdão
Alegria profunda no meu coração
Seu sangue derramou para nos
Recebe a adoração.
resgatar das trevas
* Leitura Bíblica Juízes 13.17-18 e Isaías 9.2-4,6-7
JUÍZES 13.17 Ainda perguntou Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu
nome?-para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos.
18 Ao que o anjo do Senhor lhe respondeu: Por que perguntas pelo meu
nome, visto que é maravilhoso?
ISAÍAS 9.2 O povo que andava em trevas viu uma grande luz; e sobre os que
habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz.
3 Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste; todos se alegrarão
perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os
despojos.
4 Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro, que é o
cetro do seu opressor, como no dia de Midiã.
6 Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; e o governo estará
sobre os seus ombros; e o seu nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus
Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz.
7 Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de
Davi e no seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça,
desde agora e para sempre; o zelo do Senhor dos exércitos fará isso.
* Mensagem
Pr Sória
“ Conselheiro Maravilhoso”
* Oração
* Poslúdio
instrumentos

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

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

Atividades

Igreja Evangélica Batista no Alto da Mooca

2014 - ANO DE FRUTIFICAR
27 de ABRIL de 2014

ABRIL
27/04 (Dom)- Aniversário da Missão em Iperó

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.

IPERÓ - Hoje 27/04/2014
O pastor estará pregando hoje pela manhã na Missão em Iperó, celebrando o
aniversário da Congregação. Um grupo de irmãos o acompanhou. Oremos por
essa programação. Nossa gratidão a Deus pelos quatro anos de organizaçãode
nossa Missão em Iperó. Lembramo-nos com saudade do fundador Pastor
Cornélio Dorta Bernardes. Que Deus abençoe cada irmão participante de nossa
missão e quem em breve a tenhamos organizada como igreja.

GRÁVIDAS: Greice Kelly, Daniela Dias, Giselli Chiariello Ximenes; Néia Oliveira,
Larissa Amoroso Aiello, Vivian (hospitalizada - filha da irmã Cleize); Manuela

BATISMOS: 10 de Maio - Culto Vespertino

(Fortaleza);

MINISTÉRIOS EM AÇÃO

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.

EVANGELIZAÇÃO NOS LARES
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.

HISTÓRIAS DA BÍBLIA CONTADAS PELA BÍBLIA
Desde sempre as histórias bíblicas são contadas em verso e
prosa; são apresentadas e representadas nas artes. São retratadas e
pintadas, desenhadas e gravadas por artistas e atores, comentaristas e
críticos, professores e cientistas, pregadores e propagandistas.
As histórias bíblicas tem sido veiculadas, por todos os meios,
desde as mais antigas civilizações, nas pinturas, esculturas e escritas.
A Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso. Tem sido divulgada, nos
tempos modernos, através da tecnologia da informática, da
dramaturgia e da cinematografia.
Cada arte interpreta, demonstra e comunica da forma que o
artista, ator ou autor sente ser sua maneira de compartilhar ou fazer
refletir. Pode ser fidedigna ou dramatizada, mas sempre comunica
uma ideia ou conceito pessoal.
Precisamos ver as artes como arte. Não podemos querer que
a televisão, o cinema, o teatro ou qualquer outro meio de
comunicação, de entretenimento, de diversão ou de cultura geral
tenha a pretensão de ensinar as verdades bíblicas. No cinema ou
teatro nos divertimos.
As verdades bíblicas devem ser contadas através da Bíblia.
Compete à igreja transmitir a verdade insofismável da Bíblia. Na
igreja, não há lugar para teatralização da verdade da Palavra. Não
pode haver atores representando, mas sim testemunhas
testemunhando.
Vamos ao cinema, ao teatro e aos museus para nos ilustrar e
cultivar. Devemos ser críticos quanto à qualidade da apresentação e
da interpretação na performance dos atores. Cinema é diversão, é
cultura e entretenimento onde vale a imaginação, a fantasia e a ficção
Quando queremos conhecer a verdade da Revelação de
Deus aos homens, devemos nos ater à Bíblia, e é na igreja, nos cultos,
nos estudos bíblicos que conheceremos a verdade que nos liberta. No
culto cultuamos.

“IEBAM - Igreja de Jesus Cristo
Árvore que o Senhor plantou junto a águas de abundantes bênçãos”
Números 24.5 Que boas são as tuas tendas, ó Jacó! Que boas são as tuas moradas, ó Israel!
24.6 Como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o
SENHOR plantou, como cedros junto às águas.
24.7a Águas manarão de seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes;

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”

