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* Prelúdio
instrumentos
“Não to mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo; não te atemorizes, nem te
espantes; porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares.”
Josué 1.9
* Oração
* Hino 482 HCC- Eu quero fazer o que queres, Senhor (Brown/Rousefell)
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas
* Hino Oficial Missões “Eu vivo para a glória de Deus (Coropos/Motta)
1.Nas estradas do Brasil imenso
Eu vivo para a glória de Deus.
Nas ofertas, tempo, dons, talentos,
Eu vivo para a glória de Deus.
No exercício do amor ao povo
Eu vivo para a glória de Deus.
Nas pessoas que me precederam
Eu vejo a glória de Deus.
Jesus morreu por todos
E quem n'Ele está
Não vive mais pra si,
Jesus garante a vida
O Brasil precisa ouvir
A mensagem redentora,
A mensagem de salvação,

A mensagem que liberta,
A mensagem de graça e perdão.
Que vale a minha vida
Se meus planos não são os Seus?
Pois não sou mais eu que vive
Eu vivo para a glória de Deus.
2.O que tenho, entrego para servi-lo
Eu vivo para a glória de Deus.
Meu chamado eu sigo em
compromisso
Eu vivo para a glória de Deus
Se meu testemunho eu ofereço,
Eu vivo para a glória de Deus
E no amor a Cristo eu proclamo
A eterna glória de Deus.

“E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito.” Romanos 8.28
* Infinitamente mais
congregação
Sim, Senhor, eu sei que Tu és
Fiel é tua Palavra, ó Senhor.
soberano,
Perfeitos os teu caminhos, meu
Tens os teus caminhos, tens teus
Senhor,
próprios planos
Pois sei em quem tenho crido,
Venho, pois, a cada dia, venho cheio Também sei que és poderoso
de alegria
Pra fazer infinitamente mais,
E me coloco em tuas mãos, pois és Pra fazer infinitamente mais
fiel.
Do que tudo o que pedimos,
Sim, Senhor, eu sei que Tu és
infinitamente mais
poderoso,
Do que tudo que sentimos,
És um Deus tremendo,
infinitamente mais,
Pai de Amor bondoso.
Do que tudo o que pensamos
Venho, pois, a cada dia,
infinitamente mais,
Venho cheio de alegria
Do que tudo o que nós cremos
E me coloco em tuas mãos, pois és infinitamente mais.
fiel.
* 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 : Genesis 50.18-21
18 Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram:

Eis que nós somos teus servos.
19 Respondeu-lhes José: Não temais; acaso estou eu em lugar de Deus?
20 Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim; Deus, porém, o intentou
para o bem, para fazer o que se vê neste dia, isto é, conservar muita gente com
vida.
21 Agora, pois, não temais; eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhinhos. Assim
ele os consolou, e lhes falou ao coração.

* Mensagem: “José, um homem que dependia do Senhor”
* Hino Ocasional
* Oração
* Poslúdio

Pr Duduch

instrumentos

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

* Prelúdio

instrumentos
DIANTE DAS INCERTEZAS DA VIDA ...
...BUSQUEMOS A FACE DO SENHOR
“Buscai ao Senhor e a sua força; buscai a sua face continuamente.” Salmo 105.4
* Oração
* Hino 222 HCC- Deus está presente (Tersteegen/Neander)
* Interlúdio
instrumentos
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
* Boas Vindas
...RECONHECENDO A SUA SANTIDADE
“Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, e que é, e
que há de vir.” Apocalipse 4.8
* Santo, Santo, Santo
e Hino 02 HCC Santo! Santo! Santo!
Santo, Santo, Santo
(2x)
E de receber hoje o louvor
Santo é o Senhor, poderoso
Louve, louve e exalte ao Senhor
Digno de toda honra,
Louve, seu nome para sempre
digno de toda glória
* Amor Maior
congregação
Em teus braços eu me aconchego
Tua santidade é grande,
Tua doce voz me leva a descansar
Teu amor imensurável
Tua palavra me faz sentir consolo e
Tuas palavras dentro em mim me
paz,
pois sou teu
fazem ver que sou teu.
Te adorarei, te bendirei,
Te adorarei, te bendirei,
és para mim amor maior
És para mim amor maior,
És para mim amor melhor.
és para mim amor melhor
CULTO
DALVORADA
CULTO
VESPERTINO
07 de
JULHO
de2012
2013 -19h00
08 de
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de
- 06h00

...RECONHECENDO NOSSOS PECADOS
“Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade; apaga as minhas
tansgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da
minha iniqüidade, e purifica-me do meu pecado.” Salmos 51.1,2

* Hino 282 HCC- Tem misericórdia de mim, Senhor (Hodges)
* Oração de Contrição
...NOS DISPONDO A VIVER PARA SUA GLÓRIA
“Portanto, quer comais quer bebais, ou façais, qualquer outra coisa, fazei tudo para
glória de Deus.” I Coríntios 10.31
* Hino Oficial Missões “Eu vivo para a glória de Deus (Coropos/Motta)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
* Leitura Bíblica Isaías 6.1-8
1 No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto
e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo.
2 Ao seu redor havia serafins; cada um tinha seis asas; com duas cobria o
rosto, e com duas cobria os pés e com duas voava.
3 E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor dos
exércitos; a terra toda está cheia da sua glória.
4 E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia
de fumaça.
5 Então disse eu: Ai de mim! pois estou perdido; porque sou homem de lábios
impuros, e habito no meio dum povo de impuros lábios; e os meus olhos
viram o rei, o Senhor dos exércitos!
6 Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva, que
tirara do altar com uma tenaz;
7 e com a brasa tocou-me a boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios; e a
tua iniqüidade foi tirada, e perdoado o teu pecado.
8 Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei, e quem irá
por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim.

...SENTINDO O TOQUE DAS MÃOS DO SENHOR
* Poderoso para salvar
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 para salvar
Tem poder para 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
Possa o mundo
ver brilhar a luz
Cantamos para a glória
do Senhor Jesus Cristo.

* Hino 352 HCC- Cristo te estende sua forte mão
* Intercessão
* Preparação
Só Deus conhece o meu viver
e o que preciso receber
Prepara agora meu coração, Senhor

congregação

Que tua glória
nesta hora se manifeste
neste lugar.

* Mensagem “Diante das incertezas da vida”
* Oração / Despedida Coral
* Poslúdio

Pr Duduch
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); Fabiana (irmã do Niuler - com dificuldades na gravidez);
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:

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.

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.

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.

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.

MISSÃO IEBAM EM SOROCABA

Nossa Missão em Iperó (George Oeterrer)
-Ontem o MCA fez uma visita ao casal Evandro Jr e Karen para levar uma bíblia do
bebê a pequena Clara, também fizemos uma programação especial com nossas
irmãs da Missão. Continuem orando pelas mulheres de Iperó.
- 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 dos dois
projetos missionários.

“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

MUSICALIZAÇÃO DE BEBÊS

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

29 de SETEMBRO de 2013

MINISTÉRIO DA RECONCILIAÇÃO
RESOLVENDO CONFLITOS DA FORMA CORRETA.

ANDANDO JUNTOS COM GRAÇA E SOB A GRAÇA
2 CORÍNTIOS 5.17 Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já
passaram; eis que tudo se fez novo. 18 E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo
mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação; 19 Isto é, Deus estava em Cristo
reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados; e pôs em nós a palavra da
reconciliação. 20 De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós
rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus.
Quase sempre temos tentado ignorar os conflitos existentes, fazendo a política do
avestruz ou procurando dizer que está tudo bem quando ainda temos coisas para resolver. Por
vezes, fazemos algum tipo de arranjo, politicamente correto, ou ainda procuramos deixar o
“tempo” resolver a questão.
Tempo, silêncio, “fazer de conta”, ignorar, ou agir falsamente, com a hipocrisia
característica dos que não amam ao Senhor, não resolve conflitos, não tira mágoa e não
reconcilia pessoas, não dá solução aos problemas pois os sentimentos hostis permanecem.
A melhor forma de solucionar conflitos não é simplesmente fazer arranjos para
uma acomodação, mas sim procurar uma reconciliação total; uma cura completa do mal e de
suas causas e ainda a restauração plena nos relacionamentos. “Portanto, se você estiver
apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe
sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão; depois volte e apresente sua
oferta” (Mateus 5.23-24).
Além das três Virtudes Teologais, que são a Fé, a Esperança e o Amor (1Cor 13.13);
devemos pautar nossa vida na busca de solução de conflitos nos ensinos de Jesus, mas
lembrando que isso implica também no respeito aos direitos e da vontade dos outros. Há
quem não queira se reconciliar e deve ser então respeitado na sua decisão pessoal, mesmo
com as conseqüências do ensino de Mateus 18.17.
Um estudo bíblico sobre relacionamentos rompidos, amizades estremecidas e conflitos
entre irmãos em Cristo, brigas, falta de humildade, de respeito, de conciliação e de perdão
deve começar com uma palavra: HUMILDADE, E CONTINUAR POR UM VERSO
BÍBLICO: -(Tiago 4.1-2). “De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das
paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, e não as têm; matam e invejam, mas não
conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem”
A raiz de tudo, portanto, segundo o ensino da Palavra de Deus, está em
insistirmos em que tudo seja de um único modo da nossa maneira e do jeito e modo.
Queremos que seja assim, e não assado. O que queremos e quando queremos tem que
acontecer e não importa como outros desejam. Os conflitos quase sempre tem origem na
nossa maneira de ver, querer, dizer e impor nossa vontade. São as paixões que guerreiam
dentro de nós.
O DIAGNÓSTICO DE JESUS SOBRE OS CONFLITOS ENTRE CRENTES.
Para entendermos bem o NOSSO problema de relacionamento Jesus faz um
diagnóstico perfeito de nossas paixões e de nossa falta de humildade. No Sermão do Monte
Ele nos ensina tantas e maravilhosas lições de vida, mas quase nunca estamos prontos a
praticá-las, como seria diferente se nós vivêssemos praticando Seus ensinos.
Para vivermos sem conflito, uma lição exposta por Jesus, se praticada, nos faria
evitar todos os conflitos interpessoais: “Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da
mesma forma que julgarem, vocês serão julgados; e a medida que usarem, também será usada para medir
vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em
seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: 'Deixe-me tirar o cisco do seu olho', quando há uma
viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do
olho do seu irmão" (Mateus 7.1-5).
Cristo nos deu o Ministério da Reconciliação, vamos servir ao Senhor sendo
reconciliadores, procurando a reconciliação e promovendo a PAZ.

PASTOR PAULO ROBERTO SÓRIA

pastorsoria@iebam.org.br

