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* Prelúdio

instrumentos

ANUNCIEMOS AS BOAS NOVAS
“Tu, anunciador de boas-novas a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boasnovas a Jerusalém, levanta a tua voz fortemente; levanta-a, não temas, e dize às cidades
de Judá: Eis aqui está o vosso Deus.” Isaías 40.9

* Oração
* Hino 541 HCC-As boas novas anunciai
* Interlúdio
* Boas Vindas e Pastorais
* Cântico: Salmo 96 (Bomilcar)

(Thompson/Walch)

congregação
instrumentos
congregação

Entre todos os povos as suas
maravilhas
Porque grande é o Senhor
Mui digno de ser louvado
Mais temível do que falsos deuses
Glória e majestade estão diante dele
Força e formosura no seu santuário.
ANUNCIEMOS AS BOAS NOVAS PORQUE NÃO
PODEMOS NOS CALAR
“ pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido.”
Atos 4.20

Cantai ao Senhor um cântico novo
Cantai ao Senhor todas as terras
Cantai ao Senhor, bendizei o seu
nome,
Proclamai a sua salvação
Anunciai entre as nações a sua glória

* Cântico: Nós somos povo de Deus
Nós somos povo de Deus,
Um povo muito especial
Chamados para anunciar
As virtudes de quem
Nos convocou pra Sua luz
Nós somos povo de Deus
Seu sangue nos redimiu
E Seu Espírito vem
Nos encher de poder

(Marcos Witt)

congregação

Pra d'Ele testemunhar.
Cantemos, pois, sua glória
A cada povo e nação
Mostrando-lhes esperança
E novas de salvação.
E seu amor nos motiva,
Nós não podemos parar
Anunciemos ao mundo:
Jesus, verdade sem par.

* Hino 538 HCC-Fala e não te cales (Soren/Gabriel)
congregação
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Leitura Bíblica II Reis 7.1-11; 16-20

1 Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor; assim diz o Senhor: Amanhã, por estas
horas, haverá uma medida de farinha por um siclo, e duas medidas de cevada por um
siclo, à porta de Samária.
2 porém o capitão em cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus e disse:
Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? Disse Eliseu: Eis que o
verás com os teus olhos, porém não comeras.
3 Ora, quatro homens leprosos estavam à entrada da porta; e disseram uns aos outros:
Para que ficamos nós sentados aqui até morrermos?
4 Se dissermos: Entremos na cidade; há fome na cidade, e morreremos aí; e se ficarmos
sentados aqui, também morreremos. Vamo-nos, pois, agora e passemos para o arraial
dos sírios; se eles nos deixarem viver, viveremos; e se nos matarem, tão somente
morreremos.
5 Levantaram-se, pois, ao crepúsculo, para irem ao arraial dos sírios; e, chegando eles à
entrada do arraial, eis que não havia ali ninguém.
6 Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros e de cavalos,
como de um grande exército; de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei .

de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem sobre
nós.
7 Pelo que se levantaram e fugiram, ao crepúsculo; deixaram as suas tendas, os seus
cavalos e os seus jumentos, isto é, o arraial tal como estava, e fugiram para salvarem as
suas vidas.
8 Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram e
beberam; e tomando dali prata, ouro e vestidos, foram e os esconderam; depois
voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a
esconderam.
CULTO VESPERTINO
01 dedisseram
DEZEMBRO
2013outros:
- 19h00 Não fazemos bem; este dia é dia de boas novas, e nós
9 Então
unsdeaos
nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá; vamos,
pois, agora e o anunciemos à casa do rei.
10 Vieram, pois, bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: Fomos
ao arraial dos sírios e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só os
cavalos e os jumentos atados, e as tendas como estavam.
11 Assim chamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei.
16 Então saiu o povo, e saqueou o arraial dos sírios. Assim houve uma medida de
farinha por um siclo e duas medidas de cevada por um siclo, conforme a palavra do
Senhor.
17 O rei pusera à porta o capitão em cujo braço ele se apoiava; e o povo o atropelou na
porta, de sorte que morreu, como falara o homem de Deus quando o rei descera a ter
com ele.
18 Porque, quando o homem de Deus falara ao rei, dizendo: Amanhã, por estas horas,
haverá duas medidas de cevada por um siclo, e uma medida de farinha por um siclo, à
porta de Samária,
19 aquele capitão respondera ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas
no céu poderia isso suceder? e ele dissera: Eis que o verás com os teus olhos, porém não
comerás.
20 E assim foi; pois o povo o atropelou à porta, e ele morreu.
* Mensagem “Desespero e boas novas em Samaria”
Pr Sória
CULTO
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de
- 06h00

“E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria,
que será para todo o povo.” Lucas 2:10
* Oração / Poslúdio
instrumentos

O SEMEADOR SEMEIA A PALAVRA
(Marcos 4.14)
* Cântico: Mão no arado
Quem tem posto a mão no arado
Não pode mais olhar pra trás!
Pois quem no arado põe a mão
Trabalho certo e perto,
tem serviço e profissão.
Lança a semente,
espalha pelo chão
Planta em tua terra
Faz do teu trabalho tua guerra.

Quem em Cristo põe a vida
Não pode mais olhar pra trás.
Pois quem ao Mestre deu a mão
Trabalho certo e perto
Tem serviço e profissão.
Prega a Palavra
Ensina ao teu redor.
Mostra em tua vida
Faz das boas novas tua lida.

* Hino 546 HCC-Dá-me tua visão (Terrell)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical
“Cântico da colheita”
* Hino 356 HCC-Meu Senhor de tudo sabe (Mcnair)
* Intercessão
* Cântico Rompendo em fé
Cada vez que a minha fé é provada
Tu me dás a chance de
crescer um pouco mais
As montanhas e mares,
desertos e vales
Que atravesso me levam
pra perto de Ti.
Minhas provações não são maiores
que o meu Deus
E não vão me impedir de caminhar
Se diante de mim não abrir-se o mar,
Deus vai me fazer andar

por sobre as águas
Rompendo em fé
Minha vida se revestirá
do Teu poder
Rompendo em fé
Com ousadia vou mover do
sobrenatural
Vou lutar e vencer,
vou plantar e colher
A cada dia vou viver
rompendo em fé.

* Leitura Bíblica Isaías 55.8-13
CULTO
DVESPERTINO
CULTO

19 de JANEIRO de 2014 - 19h00

* Prelúdio

instrumentos
“OUÇAM! O SEMEADOR SAIU A SEMEAR”
(Marcos 4.3)

* Oração
* Hino 429 CC-Ceifando (KS/SLG)
* Interlúdio
* Boas Vindas e Pastorais
* Cântico Plantando a semente

Quando o Senhor restaurou nossa
sorte, tTudo o que somos
se pos a sonhar, A nossa boca
se encheu de sorriso, a nossa língua de
júbilo a cantar, então se dizia entre as
nações Deus fez grandes coisas por
eles

instrumentos
Com efeito, grandes coisas Deus fez
por nós, eis porque cantamos de
alegria, que isso comprova, de Deus, a
palavra, que o salmista nos faz
relembrar, quem sai chorando e
plantando a semente, Com alegria um
dia vai voltar.

8 Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos
caminhos os meus caminhos, diz o Senhor.
9 Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus
caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais
altos do que os vossos pensamentos.
10 Porque, assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas
regam a terra, e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao
que come,
11 Assim será a minha palavra, que sair da minha boca; ela não voltará para mim
vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei.
12 Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados; os montes e os outeiros
romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas.
13 Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta; o
que será para o Senhor por nome, e por sinal eterno, que nunca se apagará.

* Mensagem “Semeador de alegria e paz”
* Oração
* Poslúdio

Pr Sória

Instrumentos

“IEBAM - Igreja de Jesus Cristo
Árvore que o Senhor plantou junto a águas de abundantes bênçãos”

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,
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. 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.

19 de JANEIRO de 2014

“SEMEADOR DE ALEGRIAS E PAZ”

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;

“E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas
de grande alegria,
que será para todo o povo.” Lucas 2:10
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

