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

* Prelúdio
instrumentos
“Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando
envelhecer não se desviará dele.” Provérbios 22.6
* Oração
* Hino: Louvai-o todas as crianças
Louvai-o, louvai-o todas as crianças!
Deus é amor! Deus é amor!
Servi-o, servi-o, todas as crianças

Deus é amor, Deus é amor!
Amai-o, amai-o, todas as crianças,
Deus é amor, Deus é amor

* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas
“Nunca lestes: Da boca de pequeninos e de criancinhas de peito tiraste
perfeito louvor?” Mateus 21.16
* Cantando, cantando ao meu Senhor
Cantando, cantando,
cantando ao meu Senhor
Joguei a tristeza fora,
Mandei embora do meu coração
Amando, amando,
Amando ao meu Senhor

Joguei a tristeza fora,
Mandei embora do meu coração
Orando, orando
Orando ao meu Senhor.
Joguei a tristeza fora,
Mandei embora do meu coração.

* Há um caminho cheio de luz
Há um caminho cheio de luz
E nenhum outro há e esse é só Jesus

Uma verdade jorra da cruz
Vida temos em Jesus.

Na viagem desta vida
Dois caminhos há
Um largo e fácil vai direto à perdição,
Satanás convida e com ele muitos vão.

Mas eu não quero me perder
Noutro caminho estou.
Jesus é quem convida
E me conduz à vida

* A encruzilhada

* A cada momento
A cada momento
Eu sinto a presença do Senhor
A cada momento
Eu sinto a presença do Senhor

Ao sentar, ao levantar
Ao dormir, ao acordar
E andando pelo caminho (2x)
Aleluia, glória a Deus!

“Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, e disse: Em
verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como
crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, quem se
tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus.”
Mateus 18.2-4
* Hino Como uma criança (entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
Como uma criança, Cristo me ensinou,
que eu devo ser se quero ir ao céu
Ter a mente limpa, um puro coração
Como uma criança eu quero sempre ser
Como uma criança, sim , eu quero ser
Com Cristo em meu viver
irei renascer
Sempre que na Bíblia este verso eu lia
Não podia ainda tudo entender

Mas quando Cristo em mim
fez seu amor nascer,
Pude compreender
o que Deus quer de mim:
Sinceridade, amor, perdão e paz
Só uma criança pode ter
Como uma criança, sim, eu quero ser
Com Cristo em meu viver
irei renascer

* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical
* Mensagem
* Jesus deixou toda a sua glória

Natália Fernandes Santos

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
Grande, tão grande
Alto, tão alto, fundo, profundo
É maior que o mundo!
Mas é pequeno, be 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...

* Oração
* Poslúdio

instrumentos

CULTO VESPERTINO

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

* Prelúdio

instrumentos
NOSSAS FAMÍLIAS ESTÃO FIRMES EM JESUS

“Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a favor das igrejas. Eu sou a
raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã.” Apocalipse 22.16
CULTO
DALVORADA
CULTO
VESPERTINO
07 de
JULHO
de2012
2013 -19h00
08 de
ABRIL
de
- 06h00

* Oração
* Hino 344 HCC Firme nas promessas (Carter)
* Interlúdio
* Inspiração Musical
* Boas Vindas e Pastorais
* Estrela da manhã
És a nossa estrela da manhã
Cordeiro Santo que nos trouxe a paz
Em tuas mãos está todo o vencer
Resposta a todo aquele que clamar
A verdade é Tua palavra
e não podes mentir

Por isso estamos aqui
Te louvamos ó Senhor (ó Senhor)
Pelo teu imenso amor
Manifesta teu perdão e poder
E assim vamos te adorar para sempre
Pra sempre ó meu Deus.

Salmo 26.12

(Webter,Paula/Cottrell)

A Ti bendirei pra sempre
Em ti confiarei Senhor
Eu não terei do que ter medo
Meus pés só na Rocha firmarei
Não me abalarei e do Senhor direi
Tu és meu Deus, Protetor
Meu refúgio, Libertador Meu abrigo,
Torre forte,

* Inspiração Musical
Coro IEBAM
FIRMES EM JESUS, NÃO TEMEMOS O FUTURO
“O justo ficará em memória eterna. Ele não teme más notícias; o seu coração está
firme, confiando no Senhor.” Salmo 112.6b, 7
* Deus cuida de mim
Eu preciso aprender um pouco aqui
Eu preciso aprender um pouco ali
Eu preciso aprender mais de Deus
Porque ele é quem cuida de mim.
Se uma porta se fecha aqui
Outras portas se abrem ali
Eu preciso aprender mais de Deus
Porque ele é quem cuida de mim
Deus cuida de mim.
Deus cuida de mim na sombra das
suas asas
Deus cuida de mim, eu amo a sua casa
E não ando sozinho não estou
sozinho,
Pois sei: Deus cuida de mim.

Deus cuida de mim na sombra das
suas asas
Deus cuida de mim, eu amo a sua casa
E não ando sozinho não estou
sozinho,
Pois sei: Deus cuida de mim.
Se na vida não tenho direção
e preciso tomar decisão
Eu sei que existe alguém que me ama,
Ele quer me dar a mão.
Se uma porta se fecha aqui
Outras portas se abrem ali
Eu preciso aprender mais de Deus
Porque ele é quem cuida de mim
Deus cuida de mim.

* Intercessão
* Hino 407 HCC Bem aventurado é aquele (Geier)
* Leitura Bíblica Salmo 01

Coro IEBAM

FIRMES EM JESUS, LOUVAMOS COM ALEGRIA
“O meu pé está firme em terreno plano; nas congregações bendirei ao Senhor.”
* Eu me alegro em Ti

* Hino 416 HCC Nossa morada na Rocha está (Owens/Kirkpatrick)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão

todo o tempo o meu socorro vem de Ti.
Não há outro a quem eu ame,
Tu és tudo o que eu desejo. Eu me
alegro em Ti
E do Senhor direi: Tu és meu Deus....
Meu Deus! Forte! Meu Deus!
Eu me alegro em ti e do Senhor direi
Tu és meu Deus...

1 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;
2 antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite.
3 Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu
fruto na estação própria, e cuja folha não cai; e tudo quanto fizer prosperará.
4 Não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha que o vento
espalha.
5 Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na
congregação dos justos;
6 porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios
conduz à ruína.
* Mensagem
Pr Sória
“Lares com raízes profundas”
* Oração
* Hino 407 HCC Bem aventurado é aquele (1ª e 2ª estrofes)
* Poslúdio
instrumentos
“IEBAM - IGREJA QUE SERVE AO SENHOR COM ALEGRIA”

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)

IMPORTANTES ATIVIDADES DA IEBAM

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.

ANIVERSARIANTES NOVEMBRO
01. Dorcília Gonçalves Baldin

18. Amarílio Barbosa da Silva

Familiares não crentes;

02. João Gargalaka

20. Erenite de Souza Teixeira

Novos crentes. Desempregados.

02. Maria Fernandes Santos

21. Bianca Pereira da Silva de Deus

GRÁVIDAS:

Néia (Wilson), Yasmim (Filipe)

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

05. Marcos Lopes da Silva

21. Marcelo Marroco Placêncio

05. Marinalva de Souza Teixeira

23. Catarina Peres Folegatte

09. Célia Regina Madaschi Archela

23. Dinorá Fernandes Santos Monteiro

10. Marcel Alves dos Santos

23. Joelma Fernandes Santos

10. Rafael Panzarino Oliveira

24. Nicoly Petcov dos Reis

11. Olga Duduch Apollônio

30. Celeste Martins da Costa

11. Eliane R. Reis

30. Suely Lucas Germano

11. Luis Pereira da Silva

Até 03 anos - Domingos 9h45 às 10h.

15. Maria Lúcia Fernandes dos Santos

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.

“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

O GABINETE PASTORAL ESTÁ SEMPRE ÀS SUAS ORDENS
O Pastor Sória está sempre à sua disposição para oração, aconselhamento e
visita, a qualquer hora do dia ou da noite ele está disponível, basta procurá-lo,
não hesite. Quem tiver alguma dúvida, crítica ou desejar qualquer informação
sobre a vida da igreja, seu funcionamento, suas finanças, sua diretoria ou sobre
os ministérios procure o Pastor da igreja. Participe, comunique colabore e se
instrua.

27 de OUTUBRO de 2013

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.

FAMÍLIA - BÊNÇÃO DO SENHOR
Mais do que nunca o mundo precisa de famílias estruturadas sob a
insígnia de um cristianismo baseado na Palavra de Deus. A igreja de Jesus
Cristo tem a missão de orientar as famílias a buscarem servir ao Senhor.
Famílias fortes são aquelas cujos padrões de vida se inspiram na Bíblia Sagrada.
A alimentação bíblica é indispensável para que as famílias sejam
abençoadas e se tornem abençoadoras, fazendo de cada participante da mesma
pessoas fortes, equilibradas tanto emocional como espiritualmente.
Uma pesquisa da Universidade de Harvard com 16.000 crianças
demonstrou que as que faziam refeições em família, sentando-se à mesa, tendo
a disciplina de esperar uns pelos outros e comerem em horas certas, se
alimentavam melhor e consumiam mais frutas, verduras, vegetais, fibras e os
componentes de cálcio e ferro.
As crianças que comem sozinhas, vendo televisão ou sem a
companhia dos familiares perdem o gosto pela refeição completa e consomem
mais frituras, gorduras e refrigerantes, além das guloseimas.
Não precisamos de uma pesquisa para saber que a criança que não ora
com os pais e irmãos às refeições, que não participa do culto doméstico e que
não freqüenta a EBD juntamente com os pais e familiares é uma criança
insegura, sem convicção espiritual e pronta para "ingerir" qualquer tipo de
ensino religioso, moral, ético e social.
Em família tudo é melhor, mais agradável e aconchegante.
As refeições são importantes e a alimentação é indispensável que
ocorram no aconchego da mesa, sem televisão, rádio ou jornal, sem o futebol
ou o telejornal, ou ainda a novela a envenenar o alimento e a enfraquecer os
nutrientes.
Orar, ler a Bíblia e conversar agradavelmente sobre a igreja fortalece
os laços de amor, dá vigor à relação de família e enriquece a vida de cada pessoa.
Tome as refeições e faça o culto doméstico com seus filhos e cônjuge.
todos.

Em família tudo é melhor e as bênçãos são compartilhadas entre
Participe da vida da igreja com sua família.
PASTOR PAULO ROBERTO SÓRIA

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

pastorsoria@iebam.org.br

