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* Prelúdio

instrumentos
O SENHOR É A FONTE DE TODAS AS BÊNÇÃOS
“em ti está o manancial da vida; na tua luz vemos a luz.” Salmo 36.9
* Oração
* Hino 17 HCC-Fonte és Tu de toda bênção (Robinson/Nelson) congregação
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas e Pastorais
* Cântico: Conhecer, adorar
congregação
Conhecer, adorar
e exaltar teu nome ó Deus
Escutar tua voz
e bênçãos receber de ti

Tu és a fonte de água viva, refúgio,
força e poder.
Sem ti, a vida é vazia, é solidão,
Sem paz, alegria e sem razão.

O SENHOR É A FONTE QUE NOS SACIA PLENAMENTE
“Tanto os cantores como os que tocam instrumentos dirão: Todas as minhas fontes
estão em ti”. Salmo 87.7
* Cântico: Cristo levou sobre si (Cláudio Claro)
congregação
Cristo levou sobre si as nossas dores
Ele levou sobre si
as nossas transgressões
O castigo que nos traz a paz
estava sobre Ele
E por suas chagas fomos sarados.
Ele tomou sobre si
as nossas maldições
Ele sofreu para que
tivéssemos perdão
Seu sangue derramou
para nos resgatar das trevas

E nos lavar de toda iniquidade.
Jesus, pão da vida,
Jesus, luz do mundo.
Príncipe da Paz,
Maravilhoso Conselheiro
Fonte de eternidade e amor.
Jesus, Deus Emanuel,
Jesus, Santo dos Santos
Árvore da vida,
rio que brota do trono de Deus
Alegria profunda no meu coração
Recebe a adoração.

* Hino 407 HCC-Bem aventurado é aquele (Geier)
congregação
(Entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Leitura Bíblica Jeremias 17.7,8 e Números 24.5-7a
Jeremias 17.7 Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o
Senhor.
8 Porque é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes
para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde; e
no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto.
Números 24.5 Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó! as tuas moradas, ó
Israel!
6 Como vales, elas se estendem; são como jardins à beira dos rios, como
árvores de aloés que o Senhor plantou, como cedros junto às águas.
7 De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas;
* Mensagem
“Estendendo as raízes para a fonte”
Pr Sória
* Hino 395 HCC Quero estar ao pé da cruz (Crosby/Doane)
congregação
* Oração/ Poslúdio
instrumentos

* Prelúdio

instrumentos

COMO POVO DE DEUS,
MOSTREMOS AO MUNDO QUE SOMOS DIFERENTES

“Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo?
acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de
todos os povos que há sobre a face da terra;”
Êxodo 33.16
CULTO VESPERTINO
01 de DEZEMBRO de 2013 - 19h00
* Oração
* Hino 490 HCC-Deus nos chama a ser seu povo (Jacson/Hodges)
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas e Pastorais
* Cântico: Essência da adoração
Quando o som se vai
Não sei explicar teu grandioso amor
tudo se desfaz
Tu mereces mais.
Eu me achego a ti
Fraco e pobre eu sou,
Para dar-te, ó Deus, algo de valor
mas o que tenho é teu.
Que alegre a ti.
Minha vida dou.
Dar-te-ei mais que uma canção
Dar-te-ei mais que uma canção
Pois a música em si
Pois a música em si
não é o que queres de mim.
não é o que queres de mim.
Tu sondas meu interior
Tu sondas meu interior
Sabes tudo o que sou
Sabes tudo o que sou
E queres meu coração.
E queres meu coração.
Quero adorar-te com minha alma
Quero adorar-te com minha alma
És o meu Salvador,
És o meu Salvador,
a essência do meu louvor.
a essência do meu louvor.
Perdão, Senhor, é o que mais quero. Perdão, Senhor, é o que mais quero.
És o meu Redentor,
És o meu Redentor,
a essência do meu louvor.
a essência do meu louvor.
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SOMOS DIFERENTES PORQUE O SENHOR
TRANSFORMOU NOSSAS VIDAS

“Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram;
eis que tudo se fez novo.”
II Coríntios 5.17
* Cântico: Jesus Cristo mudou meu viver
congregação
O amor só conhecia em
Jesus Cristo mudou meu viver
canções
(2x)
que falavam de ilusões
È a Luz que ilumina o meu ser,
Tudo agora é diferente,
Sim, Jesus Cristo mudou meu
isto falo a toda gente
viver,
Pois Cristo deu-me seu Amor.
Diferente hoje é o meu coração,
Jesus Cristo mudou meu viver
(2x)
È a Luz que ilumina o meu ser,
Cristo deu me paz e perdão
Sim, Jesus Cristo mudou meu
Sim, diferente hoje é o meu
viver.
Coração

* Cântico: O Senhor é a luz
congregação
Não temo o mal que possa vir
O Senhor é a luz do meu
Força não há pra destruir
caminho, o Senhor é a força
O amor, a fé e o coração
que salva o seu ungido
que do Senhor recebi
O Senhor guia os meus passos
Pois é dele que me vem a
A Ele me entreguei e nele
força
confiarei.
A Ele me entreguei
É Ele quem me abençoa e me
e nele confiarei.
guarda e sobre mim levanta o
Aleluia. A Ele me entreguei
seu rosto, é dele que me vem a
e nele confiarei.
paz, a Ele me entreguei e nele
confiarei.
* Hino 433 HCC-Usa, Senhor (Mônica Coropos)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
SOMOS DIFERENTES PORQUE TEMOS UM DEUS QUE NOS
TRATA DE MANEIRA ESPECIAL
“Porque desde a antigüidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com
os olhos se viu um Deus além de ti, que opera a favor daquele que por ele espera.”
Isaías 64.4
* Hino 202 HCC-Ele é meu e teu Senhor (Ward)
* Intercessão
* Inspiração Musical
“Deus amoroso”
Nivaldo Germano
* Leitura Bíblica Levíticos 20.22-26
22 Guardareis, pois, todos os meus estatutos e todos os meus preceitos, e
os cumprireis; a fim de que a terra, para a qual eu vos levo, para nela
morardes, não vos vomite.
23 E não andareis nos costumes dos povos que eu expulso de diante de
vós; porque eles fizeram todas estas coisas, e eu os abominei.
24 Mas a vós vos tenho dito: Herdareis a sua terra, e eu vo-la darei para a
possuirdes, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que
vos separei dos povos.
25 Fareis, pois, diferença entre os animais limpos e os imundos, e entre as
aves imundas e as limpas; e não fareis abomináveis as vossas almas por
causa de animais, ou de aves, ou de qualquer coisa de tudo de que está
cheia a terra, as quais coisas apartei de vós como imundas.
26 E sereis para mim santos; porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei
dos povos, para serdes meus.
* Mensagem
Pr Soria
Mostrando a diferença no ano novo”
* Oração
“aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou.”
I João 2.6
* Hino 460 HCC-Cristo em minha vida Lima/Santos)
* 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: 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 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,
Pastor Baltazar (Hospitalizado - Rio de Janeiro);
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;
GABINETE PASTORAL
O Gabinete do Pastor está sempre de portas abertas para atender você e seus
familiares e amigos. O Pastor se coloca à sua disposição para:, estudo bíblico,
evangelização, aconselhamento, oração, orientação e tirar dúvidas, assim como dar
esclarecimentos. Não hesite, desejando, marque uma hora com o Pastor. Caso seja
de seu interesse o Pastor irá à sua casa ou ao seu local de trabalho. O Pastor pode ser
acionado pelos telefones da igreja ou pessoais, residência ou celular, assim como
através de sua Secretária.
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.

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.
MÉTODO: Convidar pessoas para um estudo Bíblico em nossa própria casa, ou na
casa de nossos amigos. Trazer todos os domingos, aos cultos, parentes e amigos não
crentes ou afastados do Evangelho para cultuar a Deus e descobrir o amor de Deus no
“Templo da Oratório”,
ESTRATÉGIA:
Cada Participante da IEBAM colocará sua casa à disposição para convidar amigos
para o estudo Bíblico, ou poderá se associar com uma outra família da IEBAM caso
sua casa não ofereça condições.
PÚBLICO ALVO:
Não crentes e pessoas afastadas da igreja e do Evangelho. (Não se trata de encontro de
crentes, os estudos bíblicos para os membros da igreja se realizam na EBD e às quartas
feiras.)
Deus nos deu esta visão, ela está sendo colocada diante dos irmãos para que possamos
ser úteis ao Reino de Deus aqui na Mooca. Vamos pô-la em prática? Conto com você.
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.
“IEBAM - Igreja de Jesus Cristo
Árvore que o Senhor plantou junto a águas de abundantes bênçãos”
Números 24.5 Que boas são as tuas tendas, ó Jacó! Que boas são as tuas moradas, ó Israel!
24.6 Como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo
que o SENHOR plantou, como cedros junto às águas.
24.7a Águas manarão de seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes;

12 de JANEIRO de 2014

JESUS VEM AO NOSSO ENCONTRO NAS HORAS DE PERIGO
Mateus 14.22-33
O Capítulo 14 de Mateus começa com uma tragédia, que abalou o
círculo de discípulos de Jesus. João Batista fora decapitado por Herodesem
sua festa de aniversário, a pedido de Salomé, sua sobrinha e enteada, filha de
Herodias com seu irmão Filipe.
Tomando conhecimento da morte de João, Jesus, entristecido,
retirou-se para um lugar distante, com seus discípulos. Uma multidão o
seguiu através do deserto indo até onde Ele se encontrava. Jesus deixou seu
luto e tristeza e encheu-se de compaixão pela multidão, curando os enfermos
e alimentando a todos.
Após dar de comer a mais de cinco mil pessoas, Jesus envia seus
discípulos para o outro lado do lago. Despediu a multidão e subiu um
monte para orar sozinho.
Jesus não foi ao monte em busca de poder, nem de santificação, mas
de silêncio e tranquilidade para uma comunhão perfeita. Na madrugada, Ele
sabendo que seus discípulos estavam no meio do mar sendo fustigados pelas
ondas e o vento contrário , vai, marchando sobre as águas, ao encontro deles,
pois estavam em perigo.
Sempre quando estamos em perigo Ele vem ao nosso encontro. Não
há obstáculos e dificuldades que Jesus não possa superar para nos socorrer.
Mas os discípulos eram de pouca fé, e ainda tinham hábitos e costumes
inconvenientes, se assustaram ao verem Jesus sobre as águas,acharam que
fosse um fantasma por serem supersticiosos e místicos, coisas que devemos
arrancar de nossa mente e coração.
Pedro deseja caminhar sobre as águas, mas por causa do forte vento
duvida e naufraga. Enquanto tivermos dúvidas nossa fé não será grande.
Tendo muitas dúvidas nossa fé será muito pequena; poucas dúvidas é
sinônimo de fé crescente.
Quando nossa fé é posta no poder de Cristo, nosso coração fica em
paz e sereno. Não há lugar para medo nem desespero. O Amor de Deus tira
de nossa vida todo sentimento de insegurança e de instabilidade.
Jesus estende Sua mão e resgata Pedro. Ele sempre estende Sua
poderosa mão para nos resgatar. Os fortes ventos poderão surgir de uma hora
para outra, mas Jesus está conosco e a tempestade passa, e o vento cessa. Jesus
sobe no barco dos discípulos e o vento se acalma. Cristo em nossa vida temos
PAZ.
Jesus é Deus. Ele é o Senhor.
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

