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* Prelúdio
instrumentos
“Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus; tu és a minha confiança
desde a minha mocidade.” Salmo 71.05
* Oração
* Hino 348 HCC-A minha fé e o meu amor (Mote/Bradbury)
congregação
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas e Pastorais
* Cântico: Mas os que esperam no Senhor
congregação
Mas os que esperam no Senhor
Renovarão as suas forças
Subirão com asas como águias

Correrão e não se cansarão
Caminharão e não se fatigarão

“Esforçai-vos, e fortaleça-se o vosso coração, vós todos os que esperais no
Senhor. “ Salmo 31.24
* Cântico: Minha esperança
congregação
Minha esperança está no Senhor
Desde agora e para sempre
Minha esperança está no Senhor,
só no Senhor
Eu me entrego na presença do Senhor
O que conhece o começo e o fim
O vendaval diante dele se acalmou
Ele morreu por nós

Por você e por mim
Minha esperança ...
Sua misericórdia vem no amanhecer
Para encontrar aquele que se
arrependeu
Traz o perdão e liberta o coração
Quem nele confiar a paz encontrará
Minha esperança ...

“Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na
oração;” Romanos 12.12
* Hino 580 HCC- Céu, lindo céu! (Torrans)
congregação
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Leitura Bíblica Colossenses 1.3-6
3 Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre
por vós,
4 desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes
a todos os santos,
5 por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes
ouvistes pela palavra da verdade do evangelho,
6 que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, frutificando e
crescendo, assim como entre vós desde o dia em que ouvistes e conhecestes
a graça de Deus em verdade,
* Mensagem
“Esperança preservada”
Pr Sória
“ Agora, pois, Senhor, que espero eu? a minha esperança está em ti.”
Salmo 39.7
* Oração
* Cântico: Família de amor
congregação
Juntos levemos nosso amor,
Em Cristo somos todos um,
Juntos levemos nossa fé
Uma família de amor,
Dizendo ao mundo que em Jesus há
uma família de esperança
esperança (2x)
Família que tem fé
* Poslúdio
instrumentos

* Prelúdio
instrumentos
QUE NESTE NOVO ANO POSSAMOS VER O PODER DE DEUS
MANIFESTO EM NOSSAS VIDAS
“Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da
glória do teu reino, e relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos
homens os teus feitos poderosos e a glória do esplendor do teu reino.”
CULTO VESPERTINO
01 de DEZEMBRO de 2013 - 19h00 Salmo 145.10-12
* Oração
* Hino 236 HCC-Sim, com certeza, meu Senhor aqui está (Wolfe)
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas e Pastorais
* Cântico Majestade
O Senhor é elevado entre os
Procurando sua vontade realizar,
louvores
Seu poder em cada vida manifestar,
De um povo que proclama o seu
Para que o mundo creia e venha te
poder,
adorar, Senhor
Entre mãos que se erguem
Reconhecendo que só Tu és Deus.
como gratidão e amor,
Glória e honra, majestade,
Entre vidas que se prostram
Digno de louvor!
para o seu louvor.

* Hino 380 HCC-Com a minha voz clamo ao Senhor (Geier)
* Intercessão
* Cântico Preparação
Só Deus conhece o meu viver
Que tua glória nesta hora se
e o que preciso receber
manifeste neste lugar.
Prepara agora meu coração,
Senhor

* Hino 324 CC No poder de Cristo o Mestre (M.A.S.)
QUE NESTE NOVO ANO POSSAMOS VER O AMOR DE DEUS
MANIFESTO EM NOSSAS VIDAS
“Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco: em que Deus enviou seu Filho
unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos.”
I João 4.9
* Cântico: Ajuntamento
Tu és o Senhor de toda a glória
Vem Senhor, abençoar teu povo
Hoje e sempre
reunido neste ajuntamento
e como foste outrora
Honra e santifica este momento,
No correr da história
com a tua igreja que é teu povo
revelando o seu amor
Faz teu rio de paz correr no meio
Deus: Bendito Rei e Salvador
destes que com fé vêm bendizer-te
Deus: Bendito Rei e Salvador
E a uma voz oferecer-te
Seus louvores, súplicas e anseios

14 Todas as vossas coisas sejam feitas com amor.
* Mensagem “Alvos para o ano novo”
* Oração
* Poslúdio
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de
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* Hino 168 HCC-Quanto nos ama Jesus! (Kaiser)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical
solo Júlio
QUE NESTE NOVO ANO POSSAMOS TRANSMITIR A PRESENÇA
DE DEUS AOS OUTROS
“Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não
andeis ansiosos por coisa alguma; antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos
diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças;” Filipenses 4.5,6

* Leitura Bíblica II Timóteo 1.5-7, Provérbios 28.1 e
I Coríntios 16.13-14
II Timóteo 1.5 Mas o fim desta admoestação é o amor que procede de um
coração puro, de uma boa consciência, e de uma fé não fingida;
6 das quais coisas alguns se desviaram, e se entregaram a discursos vãos,
7 querendo ser doutores da lei, embora não entendam nem o que dizem
nem o que com tanta confiança afirmam.
Provérbios 28.1 Fogem os ímpios, sem que ninguém os persiga; mas os
justos são ousados como o leão.
I Coríntios 16.13 Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede
fortes.
Pr Sória
Instrumentos

ALVOS PARA O ANO NOVO

Neste Novo Ano sigamos o ensino do Salmista Davi, que se apresenta diante
do Senhor com toda a humildade e diz:
“Senhor, o meu coração não é soberbo, nem os meus olhos são altivos; não me
ocupo de assuntos grandes e maravilhosos demais para mim. Pelo contrário,
tenho feito acalmar e sossegar a minha alma; qual criança desmamada sobre
o seio de sua mãe, qual criança desmamada está a minha alma para
comigo”.
(Salmo 131.1)
“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;

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: Maria de Lourdes(mãe da irmã Melany); 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 Nivaldo (cirurgia do olho); 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;
CANTINA/LANCHONETE Hoje após o culto vespertino.
Hoje nossa Cantina reiniciará suas atividades, mas de uma forma diferente.
Algumas irmãs prepararam alguns pratos especiais (quem quiser informações
procure a Damares Placêncio. Será uma confraternização com o custo apenas
dos refrigerantes. Estamos aguardando ofertas e o acerto de algumas pendências
para comprarmos o gás, precisamos de dois cilindros de 45k, cada um custa
200,00.
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.
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;

26 de JANEIRO de 2014

O SENHOR É NOSSA ESPERANÇA PRESERVADA
CONFIEMOS NELE CONTINUAMENTE
Isaías 40.27 Povo de Israel, por que você se queixa, dizendo: “O SENHOR não
se importa conosco, o nosso Deus não se interessa pela nossa situação”?
28 Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O SENHOR
é o Deus Eterno, ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fatigado;
ninguém pode medir a sua sabedoria.
29 Aos cansados ele dá novas forças e enche de energia os fracos.
30 Até os jovens se cansam, e os moços tropeçam e caem;
31 mas os que confiam no SENHOR recebem sempre novas forças. Voam nas
alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam.
Nossa esperança se desvanece cada vez que somos abalados por
situações difíceis.
Quando a doença nos ataca, ou atinge um de nossos queridos;
quando os problemas financeiros surgem, ou não conseguimos realizar
nosso planos materiais.
Quando um amigo nos decepciona ou nos abandona, ou ainda
não nos dá exatamente aquilo que desejamos como atenção, presença ou
retribuição, nós nos sentimos mal e nos julgamos mal amados até mesmo
por Deus.
Quando não somos correspondidos nas amizades ou no amor,
ficamos desiludidos e perdemos a alegria de viver.
Quando nas questões profissionais, ou mesmo familiares não
somos reconhecidos, elogiados ou promovidos nos abalamos e muitas vezes
dizemos: “Deus não me ama”.
Nossa Esperança deve ser mantida intocável, pois Deus mesmo
a preserva: “por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual
antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho, que já chegou a vós, como
também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós
desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade”.
Colossenses 1.5-6
Digamos sempre assim: “Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus;
tu és a minha confiança desde a minha mocidade.” Salmo 71.5
PASTOR 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

