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* Prelúdio
instrumentos
NOVO ANO ANDEMOS EM NOVIDADE DE VIDA
“Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi
ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em
novidade de vida.” Romanos 6.4
* Oração
* Hino 462 HCC-Cristo me amou e me livrou
* Interlúdio

(Rowe/Smith)

congregação
instrumentos

* Boas Vindas
NOVO ANO ANDEMOS COMO FILHOS DA LUZ
“pois outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor; andai como filhos da luz”
Efésios 5.8
* Hino 390 HCC-Filhos da luz

(Kalley/Pitrowsky)

Mateus 23.27 Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! porque sois semelhantes
aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por
dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia.
Salmo 131.1 Senhor, o meu coração não é soberbo, nem os meus olhos são
altivos; não me ocupo de assuntos grandes e maravilhosos demais para mim.
CULTO
DALVORADA
CULTO
VESPERTINO
07 de
JULHO
de2012
2013 -19h00
08 de
ABRIL
de
- 06h00

2 Pelo contrário, tenho feito acalmar e sossegar a minha alma; qual criança
CULTO VESPERTINO
desmamada
sobre odeseio
sua mãe, qual criança desmamada está a minha
01 de DEZEMBRO
2013 -de
19h00
alma para comigo.
* Mensagem “Evitando áreas de risco em 2014”
* Hino 372 HCC Quero ser como Cristo (Chisholm/Ives)
* Oração
* Poslúdio

Pr Sória
congregação
instrumentos

congregação

* Hino 531 HCC-Mas nós somos luz (Kerr Neto/Oliveira Filho)
congregação
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)

CULTO
CULTODVESPERTINO

05 de JANEIRO de 2014 - 19h00

* Oração de Gratidão

* Prelúdio

* Inspiração Musical

CUIDADOS NECESSÁRIOS NO NOVO ANO
“Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo CUIDADO de guardar
todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará
sobre todas as nações da terra; e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão,
se ouvires a voz do Senhor teu Deus:”
Deuteronômio 28.1,2
* Oração
* Hino 465 HCC-Crer e Observar (Sammis/Towner)
congregação
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas
“Tão-somente tende CUIDADO de guardar com diligência o mandamento e a lei
que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou: que ameis ao Senhor vosso Deus, andeis
em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos, e vos apegueis a ele e o
sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma.”
Josué 22.5
* Cântico: Louvar-te-ei com meu serviço (Márcio Nogueira)
congregação
Ó Jesus eu quero tanto
Quero te servir, Senhor,
te servir aqui, Senhor.
quero dedicar-me a ti
Com a vida, com meus bens
Faze tua obra no meu coração
e o meu amor
Quero te louvar, Senhor,
Quero dar de mim pra ver tua obra, quero adorar-te, ó Deus
ó Senhor, crescer
E viver pra tua glória e louvor
Anunciando o teu amor a todo o ser E viver pra tua glória e louvor

NOVO ANO ANDEMOS COMO JESUS
“aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou.”
I João 2.6
* Cântico: Igual a Jesus (Cunha)
congregação
Quero ser igual a Jesus,
Demonstrar amor como Ele
Caminhar seguro na luz.
mostrou
Conhecer ao Pai, e fazer Sua
E também pregar como Ele pregou.
vontade
Quero ser exemplo de vida
Tudo aquilo que Jesus aqui fez
Como Ele foi pra mim.
Também quero eu fazer.
Quero ser como Jesus (2x)
* Leitura Bíblica Efésios 5.15,16; Marcos 14.54; II Crônicas 15.7; Mateus
23.27; Salmo 131.1,2
Efesios 5.15 Portanto, vede diligentemente como andais, não como néscios,
mas como sábios,
16 usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus.
Marcos 14.54
E Pedro o seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava
sentado com os guardas, aquentando-se ao fogo.
II Crônicas 15.7
Vós, porém, esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos; porque a vossa obra
terá uma recompensa.

instrumentos

* Cântico: Quero louvar-te
Quero louvar-te,
sempre mais e mais
Quero louvar-te,
sempre mais e mais
Buscar o teu querer,
tua graça conhecer,
quero louvar-te
As aves do céu cantam para ti,

congregação
As feras do campo refletem
teu poder
Quero cantar,
quero levantar as minhas
mãos a ti
Quero servir-te...
Quero amar-te....

“Tendo CUIDADO para que ninguém vos faça presa sua, por meio de
Filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos
do mundo, e não segundo Cristo;” Colossenses 2.8
* Hino 369 HCC-Cristo, bom mestre, eis meu querer (Pollard/Stebbins)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical
“Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor,
tendo CUIDADO de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma
raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem”
Hebreus 12.14,15
* Hino 370 HCC-Vem, Salvador, agora, transformar (Rollo Jr)
* Intercessão
* Hino 352 HCC-Cristo te estende sua forte mão (Carmichael)
* Leitura Bíblica Lucas 14.11 e II Crônicas 26.5
LUCAS 14.11 Porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e
aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado.
II CRÔNICAS 26.5 E buscou a Deus enquanto viveu Zacarias, que o
instruiu no temor de Deus; e enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez
prosperar.
* Mensagem
“Cuidados necessários no ano novo”
Pr Soria
* Oração
“Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuidado para que não caia“
I Coríntios 10.12
* Hino 363 HCC-Sê minha vida, ó Deus de poder (mel irlandesa)
Tu és o dono do meu coração
Tu és o dono do meu coração
E não há outro, e não há outro
Só Tu és o dono do meu coração
Só Tu és o dono do meu coração
* 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: Nair Castoldi; Biamca Verrone (operada); Aparecida Carleto e sua filha
Cleide, Dirce Mizarelo (hospitalizada), 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 Wilson
Bernardo e Amélia (pais da Silmara), Archela, Alfredo (hospitalizado - Hosp.
Santa Paula), Luiz Lisboa (tratamento de saúde), Walter Amaral, Elmo , Elpídio
Josias ; Reinaldo Verrone (recuperação); D.Jovelina Luna ; Sr. Geraldo (Pai da
Isabela Juliana);
Pastor Baltazar (Hospitalizado - Rio de Janeiro);
Familiares não crentes; Novos crentes. Desempregados.
GRÁVIDAS:

Néia Oliveira, Alessandra Prystupa, Larissa Amoroso Aiello

CONTA BANCÁRIA DA IEBAM
A pedido de vários irmãos, divulgamos a conta bancária de nossa igreja. Os irmãos
que viajam, tendo assim que se ausentar, podem efetuar seus depósitos ou fazer
transferências de suas ofertas, para que a tesouraria da IEBAM tenha sempre os
recursos necessários para fazer frente às despesas fixas. Lembre-se de comunicar,
identificando sua oferta.
IGREJA EVANGÉLICA BATISTA NO ALTO DA MOOCA
BANCO ITAÚ / AG 0056 (JUMANA) / CC 12556-0
2014 - ANO DE FRUTIFICAR - CULTOS DE EVANGELIZAÇÃO NOS
LARES
Planeje seu Novo Ano com o desejo de ser árvore plantada junto a ribeiros de águas,
dando flores e frutos espirituais. Todos os irmãos que desejarem abrir suas casa para
cultos de evangelizaçãopodem dar seus nomes no Gabinete Pastoral. Os cultos
serão, à priori, às terças ou sextas feiras, das 20 às 21 horas com um momento de
oração e estudo bíblico. 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 Web Site: www.iebam.org.br
Em fevereiro iniciaremos os encontros nos lares.

MESES DE FÉRIAS

05 de JANEIRO de 2014

Durante os meses de Janeiro e Fevereiro teremos nossas atividades reduzidas,
devido às férias. Mas todos os domingos e quartas-feiras nossos encontros serão
marcados pelo nosso amor ao Senhor Deus. Os cultos de Oração e a Escola
Bíblica dominical estarão também em plena atividade. O Pastor estará sempre às
ordens, mesmo quando não houver expediente no Gabinete Pastoral, os irmãos
podem ligar para o pastor a qualquer hora e a qualquer dia (11) 99938-0471. O
celular do pastor fica ligado constantememente, se não puder atender ele dará
retorno logo que possível, em caso de necessidade ligue a cobrar insistindo até
atender. Caso não consiga na primeira vez, por favor, insistam até que sejam
atendidos. Passem suas mensagens SMS, WhatsApp, ou gravem de voz.

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.
ANIVERSARIANTES JANEIRO 2014
03. Jéssica Bernardo Mizarelo

20. Gabriel Teixeira Santos

04. Fábio Candiotto

21. Silmara Castanha Bernardo Mizarelo

04. Vera Lúcia Luíz dos Santos Herculino

22. Renato Rosário Ciuccio

05. Edgar Deodato de Morais

23. Irene Barbosa Lima

06. Ivete de Oliveira

24. Rodrigo Galardini

08. Francisco Amoroso Junior

24. Sergio Coev

08. Mariana do Amaral

26. João Gargalaka Junior

15. Alessandra Stadnik Prystupa

26. Silvana Alves Viviani

15. Juliana Nunes Barbosa

27. Kamilla Santos da Silva

16. Patrícia do Amaral

28. Tereza Cristina Nesi do Amaral

18. Iracema Luna Chagas

29. Ivone Simões de Souza Oliveira

19. Rosemeire Clementino da Silva

29. Simone Remberg N Gomes da Silva

19. Edimilson Faustino da Silva

30. Júlia Peres

Desejamos as mais ricas bênçãos sobre a vida de cada aniversariante!
Pastor Sória

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu na cidade de Presidente Prudente, nossa querida irmã Talita
Martins esposa do irmão Tedeu Martins. À família nossas condolências e
súplica ao Santo Espírito para o consolo.

CUIDADOS NECESSÁRIOS COM AS ÁREAS DE
RISCO
“Portanto, vede diligentemente como andais, não como néscios, mas como sábios,
usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus”.(Efésios 5.15 )
Todos os anos, no final e início do ano, há catástrofes como
enchentes, tanto em várzeas como nas baixadas das cidades fazendo com que
correntezas levem tudo em roldão.
As chuvas contínuas e duradouras, sem tréguas, amolece o solo das
encostas e faz com que haja deslizamentos e toneladas de terra escorreguem,
até pontos mais firmes. Grandes pedras se desprendem de morros e rolam
ladeira abaixo fazendo estrados.
Zonas de risco, tanto urbanas como rurais, são, na maioria das
vezes, detectáveis, e a Defesa Civil algumas vezes alertam moradores e
passantes dos perigos iminentes ou latentes.
Na vida espiritual, assim como também na financeira, profissional,
estudantil ou em todas as suas áreas, há áreas de risco. Algumas evidentes,
outras subjacentes. Umas são como as catástrofes anunciadas, outras
imprevisíveis como um vicio de fabricação de uma peça de usinagem.
Os cuidados precisam ser tomados e a vigilância deve ser constante
e atenta. Qualquer sinal de perigo deve ser levado em conta e providências
enérgicas precisam ser tomadas.
O Apóstolo Pedro andou em áreas de risco e teve consequências
(Mc 14.54). Assim como muitos outros servos e servas do Senhor, no passado
e do presente.
Neste Novo Ano sigamos o ensino de Paulo em Efésios 5.15, assim
como do Salmista Davi, que também andou por áreas de risco e sofreu, mas
se apresenta diante do Senhor com toda a humildade e diz:
“Senhor, o meu coração não é soberbo, nem os meus olhos são altivos; não me
ocupo de assuntos grandes e maravilhosos demais para mim. Pelo contrário, tenho
feito acalmar e sossegar a minha alma; qual criança desmamada sobre o seio de
sua mãe, qual criança desmamada está a minha alma para comigo”.(Salmo 131.1)
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

