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* Prelúdio
instrumentos
“Mas o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, não me agradarei dele.
Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que
crêem e são salvos”. Hebreus 10.38,39
* Oração
* Hino 344 HCC-Firme nas promessas (Carter)
congregação
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas e Pastorais
* Cântico: Senhor te quero (Andy Park)
congregação
Eu Te busco, Te procuro, ó Deus,
No silêncio Tu estás.
Eu Te busco, toda hora espero em Ti,
Revela-Te a mim.
Conhecer-Te eu quero mais.
Senhor, Te quero,
quero ouvir Tua voz,
Senhor, Te quero mais.

Quero tocar-Te,Tua face eu quero ver
Senhor, Te quero mais.
Prosseguindo, para o alvo eu vou
A coroa conquistar.
Vou lutando, nada pode me impedir.
Eu vou te seguir,
Conhecer-Te eu quero mais.

* Leitura Bíblica Responsiva: Hebreus 10.19-25

19 Tendo pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar, pelo sangue de
Jesus,
20 pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto
é, da sua carne,
21 e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus,
22 cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé; tendo o coração
purificado da má consciência, e o corpo lavado com água limpa,
23 retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que
fez a promessa;
24 e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas
obras,
25 não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes
admoestando-nos uns aos outros; e tanto mais, quanto vedes que se vai
aproximando aquele dia.

* Cântico: Exaltai

(Andy Park)

Entrarei em tua presença
com sacrifícios de louvor
Com canções eu te exaltarei,
bendito seja o Senhor
Toda glória te darei,
pois do pecado me livraste

congregação
Agora estou justificado,
Bendito seja o Senhor
Exaltai, engrandecei seu nome
Exaltai, ao Senhor Louvai
Exaltai, engrandecei seu nome
A Ele sim louvai, Exaltai!

* Hino 340 HCC-Salvador Bendito (Wrigth/Sullivan)
congregação
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Leitura Bíblica Eclesiastes 4.9-12; Colossenses 3.15-17 e Gálatas 6.2

Eclesiastes 4.9 Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu
trabalho.
10 Pois se caírem, um levantará o seu companheiro; mas ai do que estiver só, pois,
caindo, não haverá outro que o levante.

11 Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão; mas um só como se
aquentará?
12 E, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão; e o cordão de
três dobras não se quebra tão depressa.
Colossenses 3.15 E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um
corpo, domine em vossos corações; e sede agradecidos.
16 A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda a sabedoria; ensinai-vos e
admoestai-vos
uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a
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Deus com gratidão em vossos corações.
17 E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor
Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.
Gálatas 6.2 Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo.
CULTO
DALVORADA
CULTO
VESPERTINO
07 de
JULHO
de2012
2013 -19h00
08 de
ABRIL
de
- 06h00

* Mensagem

Pr Sória
“Ousadia para não abandonar a verdadeira fé”
* Celebração da Ceia Memorial
* Distribuição do pão (516 HCC Pão da vida _ 1ª e 3ª estrofes)
* Distribuição do Cálice (516 HCC 2ª e 3ª estrofes)
* Hino 112 CC Vencendo vem Jesus (Howe,Pitrowsky)
congregação
* Oração
* Poslúdio
instrumentos
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* Prelúdio

instrumentos

QUE POSSAMOS PRODUZIR FRUTOS PARA A GLÓRIA DE DEUS
“para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo,
frutificando em toda boa obra, e crescendo no conhecimento de Deus,” Colossenses 1.10

* Oração
* Hino 407 HCC-Bem aventurado é aquele (Geier)
* Interlúdio
* Boas Vindas e Pastorais
* Cântico: Impactado (Kroskinsque/Santos)
Levante e refulja, chegou a Sua luz
A glória do Senhor sobre você brilhará
Juntos, aqui neste lugar (vim pra te
adorar)
Desejo, ó Pai ouvir teu falar
De meus anseios vem livrar.
Eis minha vida:

congregação

vem tua luz em mim brilhar!
Impactado serei
Jesus maravilhas operou
Impactado serei,
Eu sei que sou fruto desse amor.
Jesus minha vida impactou.

* Cântico: Super abundante graça (Asaph Borba)
Somos filhos da graça
divina e sem par
Frutos do amor que nos veio alcançar.
Graça que livra da morte e pecado,
Por ela nós somos reconciliados (2x)
Graça, graça, super abundante graça

congregação
instrumentos

congregação

Super abundante graça
Somos filhos da graça de Cristo Jesus,
Tirados das trevas para o reino da luz.
Assim somos santos, justificados,
E um dia seremos glorificados
E um dia seremos glorificados

QUE POSSAMOS PRODUZIR FRUTOS PORQUE ESTAMOS
LIGADOS À VIDEIRA
* Leitura Bíblica Responsiva: João 15.1-5
1 Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o viticultor.
2 Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta; e toda vara que dá
fruto, ele a limpa, para que dê mais fruto.
3 Vós já estais limpos pela palavra que vos tenho falado.
4 Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós; como a vara de si
mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também
vós, se não permanecerdes em mim.
5 Eu sou a videira; vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele,
esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer.
* Cântico: Eu sou a videira verdadeira
congregação
Eu sou a videira verdadeira e o
meu Pai é o agricultor
Como o Pai me amou eu também
vos amei
Permanecei no meu amor

O meu mandamento é este:
que vos ameis uns aos outros
O meu mandamento é este:
Que vos ameis uns aos outros

QUE POSSAMOS PRODUZIR FRUTOS QUE DEMONSTREM A
NOSSA FÉ
“Mas dirá alguém: Tu tens fé, e eu tenho obras; mostra-me a tua fé sem as obras,
e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras.” Tiago 2.18
* Hino 496 HCC-Barnabé, homem de Deus (Kerr Neto/Rehder)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical
PERDOA-NOS, SENHOR, SE DEIXAMOS DE PRODUZIR
FRUTOS
“Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento,” Mateus 3.8
* Hino 275 HCC-Perdoa-me, Senhor (Rollo Jr)
* Intercessão
* Hino 352 HCC-Cristo te estende sua forte mão (Carmichael)
* Leitura Bíblica II Pedro 1.5-8 e Lucas 6.44

II Pedro 1.5 E por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à
vossa fé a virtude, e à virtude a ciência,
6 e à ciência o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e à
perseverança a piedade,
7 e à piedade a fraternidade, e à fraternidade o amor.
8 Porque, se em vós houver e abundarem estas coisas, elas não vos deixarão
ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo.
Lucas 6.44 - Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto; pois dos
espinheiros não se colhem figos, nem dos abrolhos se vindimam uvas.

* Mensagem “Que tipo de árvore frutífera devemos ser”
Pr Soria
* Oração
* Hino 488 Brilha no meio do teu viver (Ogden/Gabriel)
* Poslúdio
Instrumentos

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

Irmãs: Maria de Lourdes(mãe da irmã Melany); Nair Castoldi; Biamca Verrone
(operada); 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 ; Fabiana (irmã do Niuler - com dificuldades
na gravidez); Família do Eduardo Nabiça, mãe D. Ecira e seus irmãos; D. Ilda (avó
do Cleber); Carlos Placêncio, Benjamim (O bebê Benjamim continua necessitando de
nossas orações, ele está internado nos Estados Unidos e seu estado de saúde é preocupante) ;
Irmãos Nivaldo (cirurgia do olho); Wilson Bernardo e Amélia (pais da Silmara),
Archela, Alfredo , Luiz Lisboa (tratamento de saúde), Walter Amaral, Elmo ,
Elpídio Josias ; Reinaldo Verrone (recuperação); D.Jovelina Luna ; Sr. Geraldo (Pai
da Isabela Juliana); Frank Dias,
Familiares não crentes; Novos crentes. Desempregados.
GRÁVIDAS:

Néia Oliveira, Alessandra Prystupa, Larissa Amoroso Aiello

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.
MENSAGENS NAS QUARTAS FEIRAS PARA OS QUE QUEREM
CRESCER
Estamos fazendo estudos sobre o CRESCIMENTO E A CAPACITAÇÃO
ESPIRITUAL. Cada quarta feira um novo tema sobre como ser capacitado para
crescer. Crescendo em sabedoria; capacitados na consolação (ser consolado e ser
consolador) ; no serviço; em santidade; em humildade; em obediência; em bons
exemplos; em amor; na graça;
CANTINA - Hoje após o culto vespertino.
Hoje nossa Cantina reiniciará suas atividades. Quem desejar informações
procure a Damares Placêncio. É sempre um momento de confraternização.
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.

Atividades

Igreja Evangélica Batista no Alto da Mooca

2014 - ANO DE FRUTIFICAR
IEBAM - ÀRVORE QUE NOS MOSTRA QUE É ANO DE FRUTIFICAR
Descubra-se como igreja. Ao descobrir-se como igreja, descubra também quais são
suas exigências para igreja da qual você faz parte. É para você e também para os outros.
EVANGELIZAÇÃO NOS LARES
LÍDER: Evangelista Antônio Mizarello
Estaremos reiniciando 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.

ANIVERSARIANTES FEVEREIRO
01. Loecy Barros Ferreira

15. Elivânia Lino de Santana Silva

03. Cornélio da Cunha Louzeiro

15. Vitor Alencar dos Santos

05. Maria Miris Chagas dos Santos

16. Felipe Froés Souza

05. Pedro Henrique dos Santos Martins

17. Adriano Cerqueira Machado Filho

08. Ariela Fernanda Mendes da Silva

18. Marcela dos Santos Lopes Silva

08. Luciano da Silva Chagas

20. Samantha Pereira da Silva

08. Maria Nina Souza Silva

23. Humberto Pinheiro Rodrigues

09. Nair Castoldi

23. Larissa Faria Ialamov

11. Cláudia Regina Alquem

23. Liba (Lídia) Ganev Ialamov

11. Maria de Lourdes de Quadro

26. Francisco da Mota Dias

13. Antônio Basílio Monteiro

27.Roberta Bazzo Lopes Fernandes

13. Rosa Storelli Giancoli

28. Luisa Amoroso Pampalon

14. Marcelo Pereira Dias

A cada aniversariante, nosso desejo de muitas bênçãos do Senhor.
Feliz Aniversário!

02 de FEVEREIRO de 2014

A INUTILIDADE DO RAMO SECO DA VIDEIRA
EZEQUIEL CAPÍTULO 15
JOÃO 15.1-6 ISAIA 43.1-3
A expressão “filho do homem” aparece cerca de 100 vezes no livro
de Ezequiel, querendo demonstrar a natureza humana, fraca, mortal e
carente da ajuda de Deus para guiar sua vida.
A parreira (videira, vinha, árvore da uva) é u m s í m b o l o
nacional para a nação de israel.No entanto não pode ser motivo de
orgulho, pois como árvore não é mais importante que as outras árvores. O
ramo (sarmento) só tem valor se estiver preso ao tronco.Deus quer mostrar
que o ramo da videira é inútil fora da árvore. Que ela não é melhor que
qualquer outra árvore.
Um galho da parreira é fino, torto e sem serventia.
Como galho verde não serve nem mesmo para ser colocado como
um cabide para dependurar um traste qualquer.
Como galho seco só pode ser queimado. Queimado para nada
serve, pois vira cinzas e não serve nem mesmo como carvão.
O povo de Deus só tem valor se estiver unido a Ele,
a s s i m
como o sarmento produz uvas (vida, semente) estando unido ao tronco, o
servo de Deus também terá vida e transmitirá vida, estando unido a Ele.
Jesus nos mostra que há necessidade de sermos podados para sermos
limpos.
Precisamos permitir que Deus limpe nossos pensamentos, ações e
palavras. Deus nos limpa com Sua santidade, com Seu amor e com o Seu
perdão.
Sem Cristo nós seremos infrutíferos e inúteis.
Em cristo devemos servir com humildade, simplicidade e
dedicação.
Não há nenhuma razão para nos sentirmos mais importantes que
outros no reino de Deus ou até acharmos que somos merecedores de maior
honras que os outros.
A limpeza que Deus opera em nós é sempre a mais profunda e a
mais eficaz possível.
Nós somos como ramos secos da videira, mas a seiva de vida que
circula em nós é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Quando Deus age em nós ele limpa, poda e purifica nossa vida e
passamos a ser úteis e não mais inúteis ramos.
Unidos a Jesus Cristo, vivendo ativos no Corpo de Cristo que é a
sua igreja, nós somos árvores frutíferas cujos frutos são bons, agradáveis,
saudáveis e transmissores da oração e do amor de Deus.
PASTOR SÓRIA
pastorsoria@iebam.org.br
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