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* Prelúdio

instrumentos

ATÉ AQUI NOS AJUDOU O SENHOR
NUNCA NOS ESQUEÇAMOS DE LOUVAR SEU NOME
“Louvarei ao Senhor durante a minha vida; cantarei louvores ao meu Deus enquanto
viver.” Salmo 146.2

* Oração
* Hino132 CC- Ebenezer (Robinson/Nelson)
* Interlúdio
* Boas Vindas e Pastorais - Reabertura da Assembléia
* Em todo tempo eu louvarei ao Senhor

instrumentos
congregação

Em todo tempo eu louvarei ao Senhor Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o
Sempre estará nos meus lábios
comigo e todos a uma
o seu louvor
exaltemos o nome, Seu glorioso
Alegrar-se-á no Senhor, ó minh'alma. nome.
ATÉ AQUI NOS AJUDOU O SENHOR
NUNCA NOS ESQUEÇAMOS DE SER GRATOS
“Meu Deus e meu Rei, eu anunciarei a tua grandeza e sempre serei grato a ti.”
Salmo 145.1

* Te agradeço

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.

congregação

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.

* Hino 419 HCC- Graças dou por minha vida (Storm/Hultman)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Leitura Bíblica : I Samuel 4.17-22 e I Samuel 7.1-12
I Samuel 4.17 O povo de Israel fugiu dos filisteus! respondeu o mensageiro.
Foi uma terrível derrota para nós. Além de tudo, os seus filhos Hofni e Fineias
foram mortos, e os filisteus tomaram a arca da aliança.
18 Quando ouviu falar na arca, Eli caiu da cadeira para trás, perto do portão da
cidade. Ele estava muito velho e gordo. Por isso, quando caiu, quebrou o
pescoço e morreu. Eli foi o líder do povo de Israel quarenta anos.
19 A nora de Eli, a mulher de Fineias, estava grávida e já quase na época de ter a
criança. Quando ela soube que a arca de Deus havia sido tomada e que o seu
sogro e o seu marido tinham morrido, começou a ter as dores de parto e deu à
luz.
20 Ela estava morrendo, mas as mulheres que a ajudavam disseram:
Tenha coragem! Você ganhou um filho.
Ela não se interessou e não respondeu.
21 Mas deu ao menino o nome de Icabô, explicando: “A glória saiu de Israel.”
Disse isso, falando da tomada da arca de Deus e da morte do seu sogro e do seu
marido.
22 Ela disse: A glória saiu de Israel, pois a arca de Deus foi tomada pelos nossos
inimigos.
I Samuel 7.2 A arca da aliança ficou na cidade de Jearim bastante tempo, isto é,
mais ou menos vinte anos. Durante esse tempo todos os israelitas oravam a
Deus, o Senhor, pedindo ajuda.

3 Samuel disse ao povo de Israel: Se vocês querem com todo o coração voltar a
Deus, o Senhor, joguem fora todos os deuses estrangeiros e as imagens da
deusa Astarote. Dediquem-se completamente ao Senhor e adorem somente a
ele. E ele livrará vocês do poder dos filisteus.
4 Aí os israelitas jogaram fora as suas várias imagens de Baal e também as de
Astarote e adoraram somente a Deus, o Senhor.
5 Então Samuel mandou que todos os israelitas se reunissem em Mispa. E
prometeu que ali oraria por eles ao Senhor.
6 Assim todos eles se reuniram em Mispa. Tiraram água e a derramaram em
oferta ao Senhor, jejuaram o dia todo e disseram:
Nós pecamos contra Deus, o Senhor.
E ali em Mispa Samuel julgava e governava o povo de Israel.
7 Quando os filisteus souberam que os israelitas haviam se reunido em Mispa,
os cinco governadores filisteus saíram com os seus homens para atacá-los. Os
israelitas souberam disso e ficaram com medo.
8 E disseram a Samuel:
Não pare de orar ao Senhor, nosso Deus, pedindo que ele nos livre do
domínio dos filisteus.
9 Então Samuel matou um carneirinho e queimou todo ele como sacrifício a
Deus, o Senhor. Pediu que o Senhor ajudasse o povo de Israel, e ele respondeu
à sua oração.
10 Enquanto Samuel estava oferecendo o sacrifício, os filisteus avançaram
contra os israelitas. Mas o Senhor os atacou com fortes trovoadas. Então eles
ficaram em completa confusão e fugiram.
12 Aí Samuel pegou uma pedra, pôs entre Mispa e Sem e disse:
Até aqui o Senhor Deus nos ajudou. Por isso deu a ela o nome de Ebenézer.
* Mensagem
Pr Sória
“Derrota para Eli, vitória para Samuel”
* Oração
* Poslúdio
instrumentos
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* Prelúdio
instrumentos
“Tu, anunciador de boas novas (...) levanta a tua voz fortemente; levantaa, não temas e dize: Eis aqui está o vosso Deus”
Isaías 40.9
* Oração
* Hino 538 H CC Fala e não te cales (Soren/Gabriel)
* Interlúdio
* Inspiração Musical “Aleluia!”
Coro IEBAM
* Boas Vindas e Pastorais - Reabertura da Assembléia
“Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e
Samaria, e até os confins da terra”
Atos 1.8

* Grande Senhor

congregação

Das alturas dos céus
(das alturas dos céus)
Do profundo do mar
(do profundo do mar)
Dos limites da terra
(dos limites da terra)
Louvamos-te!
Com todo o coração
(com todo o coração)

* Haja paz e amor

(todo o povo e nação)
Todos num só clamor
(todos num só clamor)
Louvando o Senhor.
Por toda eternidade
Tu serás coroado com louvor
Teu nome exaltado
sempre magnificado com louvor,
Grande Senhor!

congregação

(Oliveira)

Haja paz e amor em todos nós
Haja união e muita fé
Testemunhando de Cristo

para o louvor do Senhor
Mostrando a toda gente
que Cristo é Salvador

* Hino 531 HCC Mas nós somos luz (Kerr Neto/Oliveira Filho)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
“E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas
quem perseverar até o fim, esse será salvo.” Mateus 24.12,13
* Hino 546 HCC Abre meus olhos (Terrell)
* Há momentos
congregação
Há momentos que na vida
Pensamos em olhar pra trás
É preciso pedir ajuda para poder
continuar

E clamamos o nome de Jesus (2x)
E clamamos o nome, o nome de
Jesus
Ele nos ajuda a carregar a cruz

* Intercessão
* Inspiração Musical “Quem irá por mim?”
* Leitura Bíblica Textual Mateus 9.36-38

Coro IEBAM

36 Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente porque eles
estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor.
37 Então disse aos discípulos:
A colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos.
38 Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a
colheita.

* Mensagem

Pr Sória
“Preparando a igreja para a obra do Senhor”
* Hino 543 HCC Eu aceito o desafio (Sutton)
* Oração
* 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); Carlos Placêncio (Hospitalizado), Benjamim (3 meses - estado de saúde
grave) ; Irmãos: Nivaldo Germano (recuperação), Wilson Bernardo e Amélia (pais
da Silmara), Archela, Alfredo , Luiz Lisboa (tratamento de saúde), Walter
Amaral, Elmo , Elpídio , Josias ; Reinaldo Verrone (recuperação)
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.

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
01/12 (Dom) Aniversários: 22 anos pastorado Pr Sória - 63 anos IEBAM
07/12 (Sáb) Café da Manhã MCA, Idade de Ouro e demais ministérios - 08h30
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
da noite, haverá um momento de convivência, com nosso tradicional Bolo da
Paz!

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

17 de NOVEMBRO de 2013

EBENÉZER: DERROTA PARA ELI VITÓRIA PARA SAMUEL
A palavra hebraica Ebenézer, significa em português : “A Pedra de
Socorro”. Mas não basta estarmos em uma pedra que elegemos como “pedra de
socorro”, para sermos socorridos. Não podemos tomar os símbolos como
sendo eles próprios nosso socorro, nossa bênção ou salvação. Só Jesus Cristo é
nossa verdadeira Pedra de Socorro.
Há um grande perigo para o povo de Deus quando este deixa de ver o
Poder de Deus no próprio Deus, passando a confiar em representações e em
figuras de linguagem, imagens e exemplos retóricos. Quando falamos que
amamos a cruz de Cristo, não significa que nosso amor está colocado no
madeiro, mas sim no significado da crucificação de Nosso Senhor.
No tempo de Eli o povo cria na Arca do Concerto, como sendo
poderosa e capaz de dar a vitória. Eli deixou de ensinar a verdade ao povo,
permitindo que seus filhos o fizessem e de forma e maneira inadequada e
contraria aos preceitos de Deus. Hoje em dia vemos cristãos amando mais as
imagens e os sinais que ao próprio Deus. Vemos quem, como os feiticeiros,
crêem no poder milagroso de um pedaço de trapo; no suor de um pregador ou
no óleo vendido pelas igrejas, bento por pastores e padres; os que crêem no
poder da água abençoada ou no sal ungido.
Povo supersticioso e pais irresponsáveis como no tempo de Eli. Pais
que deixam seus filhos impunes sem serem advertidos seguindo o exemplo de
Hofni e Finéias. Vemos aqueles que defendem os erros de seus parentes,
correligionários e apadrinhados pela amizade e ou pelos laços da política.
Ebenezer foi experiência amarga e triste para Eli, com conseqüências funestas,
foi derrota para Israel e para Eli e toda a sua família. Sua nora, antes de morrer,
dá à luz um menino, mas sem alegria declara que a Glória do Senhor saiu de
Israel devido a arca ter sido roubada. Chama seu filho de Icabo que significa a
perda da gloria.
No entanto Ebenézer foi vitória para Samuel, não devido a Arca ter
voltado, mas por ter se colocado em oração, e vida de dependência total de
Deus.
Cremos no Deus vivo e poderoso e não em superstições e crendices de
magos, bruxos, feiticeiros e místicos sejam eles tidos como evangélicos, cristãos
ou ateus.
Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres.
Leia 1 Samuel capítulos 1a 8.
PASTOR PAULO ROBERTO SÓRIA

pastorsoria@iebam.org.br
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