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* Prelúdio
instrumentos
“Nós te louvaremos o dia todo; nós te somos gratos para sempre”
Salmo 44.8
* Oração
* Hino 60 H CC- Aleuia! Aleluia! Gratos hinos entoai (Wordsworth/Beethoven)
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas e Pastorais
* Tributo a Jeová (Ademar de Campos)
congregação
Ale, ale, aleluia
(4x)
Eu sou grato por tudo que tenho
O tesouro maior deste mundo
Me foi dado como herança eterna
Maior prova de um amor
tão profundo
Tenho vida, alegria, todo tempo
Tenho amigos, família,
muitos irmãos
Foi Jesus, meu amigo verdadeiro,

Que fez tudo ao me dar a salvação
Louvarei ao Senhor
em todo o tempo;
Seu louvor estará continuamente
Em meus lábios
e também no coração
Jesus Cristo será sempre
minha canção.
Ale, ale, aleluia (4x)
Eu sou grato...

“Que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram! E que os que são
gratos pela tua ajuda digam sempre: “Como o Senhor é grande!”
Salmo 40.16
* Assembléia - Eleição da Diretoria
* Te agradeço
congregação
Por tudo o que tens feito,
por tudo o que vais fazer.
Por tuas promessas
e tudo o que és,
eu quero te agradecer
com todo o meu ser.

Te agradeço, meu Senhor.
Te agradeço, meu Senhor.
Te agradeço por me libertar e salvar,
por ter morrido em meu lugar.
Te agradeço, Jesus te agradeço,
eu te agradeço, te agradeço.

“Meu Deus e meu Rei, eu anunciarei a tua grandeza e sempre
serei grato a ti.” Salmo 145.1
* Hino 423 HCC- Agradeço a Ti, Senhor (Sl118.1/mel alemã)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Leitura Bíblica : Salmo 100
1 Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra!
2 Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença.
3 Lembrem que o Senhor é Deus. Ele nos fez, e nós somos dele; somos o
seu povo, o seu rebanho.
4 Entrem pelos portões do Templo com ações de graças, entrem nos seus
pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a ele.
5 Pois o Senhor é bom; o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade não
tem fim.

‘* Mensagem
* Oração
* Salmo 100

CULTO DALVORADA
07 de
JULHO
de2012
2013 -19h00
08 de
ABRIL
de
- 06h00
CULTO

Pr Sória

“Sejamos agradecidos a Deus em todo o tempo”

VESPERTINO

Celebrai com júbilo ao Senhor
Todos os moradores da terra
Servi ao Senhor com alegria
E apresentai-vos a Ele com cântico

* Poslúdio

congregação
Porque o Senhor é bom
E eterna a sua bondade
E a sua fidelidade de geração em
geração
Aleluia, glória e aleluia! (4x)

instrumentos

CULTO VESPERTINO
10 de NOVEMBRO de 2013 - 19h00

* Prelúdio
instrumentos
“O tempo está cumprido, e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e
crede no evangelho” Marcos 1.15
* Oração
* Hino 296H CC Eis a nova (Souza/Fearis)
* Interlúdio
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
* Boas Vindas
“E isso fazei, conhecendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono;
porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos
tornamos crentes.” Romanos 13.11
* Se todos soubessem
congregação
Se todos soubessem
o que é vida com Jesus
Ninguém ficaria
vagando no mundo sem luz

* Poderoso pra salvar

Cristo é a luz que veio ao mundo
e ilumina todo homem
E Ele vai voltar.
(Morgan)

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 pra salvar
Tem poder pra salvar
Para sempre, autor da salvação
Jesus a morte venceu,
sobre a morte venceu

congregação
Me aceita com meus medos
Falhas e temores,
enche o meu viver
A minha vida entrego
pra seguir teus passos
A ti me rendo. Cristo...
Possa o mundo
ver brilhar a luz
Cantamos para a glória
do Senhor Jesus Cristo.

* Hino 447 HCC Mas eu sei em quem tenho crido (Whittle/McGranahan)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)

* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
“E, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois
o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os
pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o
esperam para salvação.” Hebreus 9.27,28
* Hino 460 HCC Cristo em minha vida (Lima/Santos)
* Claro sim
congregação
Claro sim está o dia que eu irei ao
encontro do Rei
Estarei preparado para quando Ele
voltar
Desta vez em minha vida as trevas não
tiveram lugar

Pois a luz de Jesus em mim brilhou
Ele é a luz do mundo
Quem seguí-lo em trevas não andará
Uma promessa nos fez
Que um dia virá nos buscar.

* Intercessão
* Doce nome
Só de ouvir tua voz,
de sentir teu amor
Só de pronunciar o teu nome
Os meus medos se vão,
minha dor, meu sofrer
Pois de paz tu inundas meu ser

congregação
Jesus, que doce nome,
Que transforma em alegria
o meu triste coração
Jesus, só o teu nome
É capaz de dar
ao homem salvação.

Leitura Bíblica Textual II Pedro 3.8-10; 14,15a

8 Meus queridos amigos, não esqueçam isto: para o Senhor um dia é como mil
anos, e mil anos, como um dia.
9 O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo
contrário, ele tem paciência com vocês porque não quer que ninguém seja
destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados.
10 Porém o Dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia os céus vão
desaparecer com um barulho espantoso, e tudo o que há no Universo será
queimado. A terra e tudo o que existe nela vão sumir.
14 Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível
para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele.
15 Lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês
serem salvos.

* Mensagem
Pr Sória
“A paciência do Senhor é nossa oportunidade de salvação”
* Oração
* Despedida Coral
* Poslúdio
instrumentos

“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

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; D. Ilda (avó do
Cleber);
Irmãos: Nivaldo Germano (recuperação), Wilson Bernardo (pai da Silmara),
Archela, Alfredo , Luiz Lisboa (tratamento de saúde), Walter Amaral, Elmo ,
Elpídio , Josias ; Reinaldo Verrone (recuperação)

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.

10 (Dom) Assembléia Eleição da Diretoria
21 (Qui) Chá da Tarde de Oração - 15h
22 (Sex) Círculo de Leitura - 20h
23 (Sáb) Casamento Antônio Mizarelo Filho e Jéssica Orácio - 19h30
27(Qua) Dia de Ação de Graças da IEBAM
28 (Qui) Ministério da Idade de Ouro - 15h

63º ANIVERSÁRIO DA IEBAM

Domingo dia 1º de Dezembro, celebraremos o 63º aniversário de organização
da IEBAM. O Culto será de louvor e gratidão pelos anos passados. Após o
culto, haverá um momento de convivência, com nosso tradicional Bolo da Paz!

Familiares não crentes;
Novos crentes. Desempregados.
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
Até 03 anos - Domingos 9h45 às 10h.
QUARTAS-FEIRAS DE NOVEMBRO - AÇÃO DE GRAÇAS
Todas as quartas-feiras de novembro teremos um momento nos cultos para
apresentarmos nossa gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. Venha com sua
família agradecer ao Senhor.

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!

“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
 Demonstrando gratidão

10 de NOVEMBRO de 2013

SEJAMOS GRATOS A DEUS EM TODO O TEMPO
“Para onde me irei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao
céu, tu aí estás; se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar
as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará
e a tua destra me susterá.” Salmo 139.7-10
Que a cada momento sintamos que o Senhor está agindo em nossa vida
nos dando proteção e livramento.
GRATOS POR VIVERMOS SOB O CUIDADO DO SENHOR
“Mas eu sou pobre e necessitado; contudo o Senhor cuida de mim.
Tu és o meu auxílio e o meu libertador; não te detenhas, ó meu Deus”.
Somos gratos a Deus pois temos a certeza que com Cristo em nossa vida,
sendo Ele nosso Cuidador basta confiar e viver sob Seu auxílio. Deus age
poderosamente, pois Ele nos ama com um amor divinal.
A ação de Deus é bem clara e muito real. Nós a sentimos, a percebemos
e os outros, ao nosso redor, também a constatam. Quando Deus em age em nós
não podemos ficar indiferentes. Surgem mudanças, aparecem transformações.
GRATOS POR VIVERMOS SOB A PROTEÇÃO DO SENHOR
“Guarda-me como à menina do olho; esconde-me, à sombra das tuas asas,” Salmo
17.8
Com a ação de Deus no nosso viver, cresce em nós, em primeiro lugar, o
amor para com Deus. Passamos a ter maior desejo de comunhão com o Senhor,
maior vontade de louvá-Lo, de adorá-Lo e de servi-Lo através da igreja de Jesus
Cristo. Ninguém consegue nos impedir.
GRATOS PELA PACIÊNCIA DO SENHOR
Em seguida nós nos sentimos mais tranquilos, mais calmos, mais
ponderados e prontos para perdoar mais facilmente os outros. Com a presença
de Deus em nós, somos mais tolerantes e compreensíveis, mais simpáticos e
confiantes, ninguém é capaz de impedir Deus derramando seu amor sobre nós.
Somos guardados por Ele como a menina dos olhos. Somos salvos devido Seu
grande amor.
GRATOS PELA SALVAÇÃO POR TODA A ETERNIDADE !
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

