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* Prelúdio
instrumentos
“Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome.
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, E NÃO TE ESQUEÇAS de nenhum dos seus
benefícios.” Salmo 103.1,2
* Oração
* Hino66 HCC- Cantarei ao Meu Salvador (Smith/Ackley)
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas e Pastorais (Reabertura da Assembléia)
* Salmo 103
(Nelson Bomilcar)
congregação
Bendize ó minh'alma ao Senhor
E tudo o que há em mim
Bendiga o Seu santo nome.
Bendize ó minh'alma ao Senhor
E não te esqueças de nenhum só
De seus benefícios
Bendize ó minh'alma ao Senhor
Ele é quem perdoa as tuas iniquidades
Ele é quem sara as suas enfermidades
Ele é quem te salva da morte
E te coroa de graça e misericórdia
Bendize ó minh'alma ao Senhor

Bendizei ao Senhor
Todos os seus anjos
Vós, ministros seus
Que fazeis sua vontade
Bendizei ao Senhor
Todas as suas obras
Em todos os lugares
Do seu domínio.
Ele é quem te salva da morte
E te coroa de graça
E misericórdia
Bendize ó minh'alma ao Senhor

“Guarda-te, que NÃO TE ESQUEÇAS do Senhor teu Deus, deixando de observar os
seus mandamentos, os seus preceitos e os seus estatutos, que eu hoje te ordeno;”
Deuteronomio 8.11
* Hino 465 HCC- Crer e Observar (Sammis/Towner)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Consagração
(Marta Kerr/João Alexandre)
congregação
Seja o meu canto
para sempre só pra te louvar
Seja tão somente,
eternamente pra te adorar
Seja o recado
que tu tens hoje aqui pra dar
Mas possa eu trazer na mente
que tu és quem o dá.

Seja o meu canto
para sempre só pra te louvar
Seja tão somente,
eternamente pra te adorar
Seja o recado
que tu tens hoje aqui pra dar
Mas possa eu trazer na mente
que tu és quem o dá.

* Leitura Bíblica : I Samuel 12,19-24
19 Eles disseram a Samuel: Por favor, ore por nós ao SENHOR, seu Deus, e
assim nós não morreremos. Além de todos os nossos pecados, ainda pecamos ao
pedir um rei.
20 Não fiquem com medo! respondeu Samuel. Embora vocês tenham feito
uma coisa tão má, não deixem de adorar o SENHOR, nosso Deus, mas sirvam a
ele com todo o coração.
21 Não andem atrás de deuses falsos. Eles não podem ajudar, nem salvar vocês,
pois não são verdadeiros.
22 Deus, o SENHOR, pela honra do seu nome, prometeu que não vai
abandoná-los, pois resolveu fazer com que vocês sejam o povo dele.

23 Quanto a mim, não deixarei de orar por vocês, pois do contrário estaria
pecando contra o SENHOR. E eu lhes ensinarei o caminho bom e direito.
24 Temam o SENHOR e sirvam a ele fielmente, com todo o coração. Lembrem
das grandes coisas que ele fez por vocês.
* Mensagem
Pr Sória
“Orando ao Senhor e se lembrando dos seus feitos”
* Oração
* Poslúdio
instrumentos
CULTO DALVORADA
07 de
JULHO
de2012
2013 -19h00
08 de
ABRIL
de
- 06h00
CULTO

VESPERTINO

CULTO VESPERTINO
24 de NOVEMBRO de 2013 - 19h00

* Prelúdio
instrumentos
“Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião; anunciai entre os povos os
seus feitos.” Salmo 9.11
* Oração
* Hino 541 H CC As boas novas anunciai (Thompson/Walch)
* Interlúdio
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
* Boas Vindas e Pastorais
* Salmo 96 (Nelson Bomilcar)
congregação
Entre todos os povos as suas
Cantai ao Senhor um cântico novo
maravilhas, porque grande é o Senhor
Cantai ao Senhor todas as terras
Mui digno de ser louvado
Cantai ao Senhor, bendizei o seu
Mais temível do que falsos deuses
nome
Glória e majestade estão diante dele
Proclamai a sua salvação
Anunciai entre as nações a sua glória Força e formosura no seu santuário.
* Celebrai a Jesus (JMN - 2007)
congregação
Seja no Norte ou no Sul, de Porto
Alegre a Belém, no meu Nordeste
querido, no Centro-Oeste também.
Não importa a onde for, nem mesmo a
condição, Só sei que vou proclamar,
Com grande celebração!
Celebrai a Jesus! Proclamai! Vida a todos
quer dar. Quem há de ir? Eu vou!
Eu vou! Eu vou! Eu vou! (2x)
Com alegria levar
o Evangelho da cruz

A todos que estão perdidos, foi o que
disse Jesus. Ao que não tem casa e pão,
nas trevas vive a sofrer vou proclamar
salvação, pois no seu nome há poder.
Celebrai...
Vou celebrar a Jesus, jamais irei me calar
Levantarei minhas mãos, pra sempre vou
adorar.
Não imprta a onde for, nem mesmo a
condição, só sei que vou proclamar
com grande Celebração

Nós somos povo de Deus

(Marcus Witt)
congregação
Nós somos povo de Deus, um povo muito Pra d'Ele testemunhar. Cantemos, pois,
especial, chamados para anunciar
sua glória, a cada povo e nação
As virtudes de quem nos convocou pra
Mostrando-lhes esperança
Sua luz
E novas de salvação. E seu amor nos
Nós somos povo de Deus, seu sangue nos motiva, nós não podemos parar
redimiu, e Seu Espírito vem
Anunciemos ao mundo:
Nos encher de poder
Jesus, verdade sem par.

(Entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)

* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
“Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os
homens, ensinando-nos, para que, renunciando à impiedade e às paixões
mundanas, vivamos no presente mundo sóbria, e justa, e piamente,
aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso
grande Deus e Salvador Cristo Jesus,” Tito 2.11-13
* Hino 262 HCC Deixa o Salvador te ajudar (Reynolds)
* Intercessão
* Hino 542 HCC Só Jesus Cristo salva (Lobo,Kashel/Nunes Filho)
* Leitura Bíblica Textual Atos 8.26-40
26 Um anjo do Senhor disse a Filipe: Apronte-se e vá para o Sul, pelo caminho que
vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. (Pouca gente passava por aquele caminho.)
27 Filipe se aprontou e foi. No caminho ele viu um eunuco da Etiópia, que estava
voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e
administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para
adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do
profeta Isaías.
29 Então o Espírito Santo disse a Filipe: Chegue perto dessa carruagem e
acompanhe-a.
30 Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do
profeta Isaías. Aí perguntou: O senhor entende o que está lendo?
31 Como posso entender se ninguém me explica? respondeu o funcionário. Então
convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem.
32 A parte das Escrituras Sagradas que o funcionário estava lendo era esta: “Ele era
como um cordeiro que é levado para ser morto; era como uma ovelha que fica muda
quando cortam a sua lã. Ele não disse nada.
33 Foi humilhado, e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de
descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim.”
34 O funcionário perguntou a Filipe: Por favor, me explique uma coisa! De quem é
que o profeta está falando isso? É dele mesmo ou de outro?
35 Então, começando com aquela parte das Escrituras, Filipe anunciou ao
funcionário a boa notícia a respeito de Jesus.
36 Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o
funcionário disse: Veja! Aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado?
37 [Filipe respondeu: - Se o senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o
funcionário disse: - Sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus.]
38 Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água, e Filipe o batizou ali.
39 Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora.
O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem, cheio de alegria.
40 De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem, anunciando
o evangelho por todas as cidades até chegar a Cesaréia.
* Mensagem
Pr Sória
“Compartilhando a salvação”
“Deus se compadeça de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto
sobre nós, para que se conheça na terra o seu caminho e entre todas as
nações a sua salvação.” Salmo 67.1,2
* Oração
* 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: 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, Benjamim (3 meses - estado de saúde grave) ; Irmãos
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:

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!

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.

24 de NOVEMBRO de 2013

IEBAM - 63 ANOS

27(Qua) Dia de Ação de Graças da IEBAM
28 (Qui) Ministério da Idade de Ouro - 15h
01/12 (Dom) Cultos de aniversários 22 anos pastorado Pr Sória e
63 anos IEBAM - Manhã : Ceia Memorial / Noite: Bolo da Paz
07/12 (Sáb) Café da Manhã MCA, Idade de Ouro e demais ministérios 08h30
24/12 (Ter) Culto de Natal 20h
31/12 (Ter) Noite de Vigília 21h Ceia compartilhada após o culto
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!

“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

CONVITE
DOMINGO PRÓXIMO:
01/12/2013
CULTOS AO SENHOR NOSSO DEUS
PARA ADORAÇÃO, LOUVOR E GRATIDÃO
PELOS 22 ANOS DE MINISTÉRIO PASTORAL DO PASTOR
SÓRIA NA IEBAM E PELO
63o ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DA IEBAM
10h30 e 19h!

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

