CULTO
CULTODALVORADA
DE VIGÍLIA
31 de
DEZEMBRO
de-2013
- 21h00
08 de
ABRIL
de 2012
06h00

* Oração de Gratidão

* Prelúdio

piano

“Vinde, e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem
feito por mim.” Salmo 66.16
* Oração
* Hino 444 HCC Conta as bênçãos
* Testemunhos
* Oração
* Interlúdio/Intervalo
APRESENTEMO-NOS DIANTE DE DEUS APROVADOS
SEMPRE DISPOSTOS A FAZER SUA VONTADE
“mas, assim como fomos aprovados por Deus para que o evangelho nos fosse
confiado, assim falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os
nossos corações” . I Tessalonicenses 2.4

* Hino 422 HCC Como agradecer a Jesus? (Crouch)

COMPROMISSOS E VOTOS PARA 2014

APRESENTEMO-NOS DIANTE DE DEUS APROVADOS
MESMO EM MEIO A PROVAÇÕES

CULTO
DALVORADA
CULTO
VESPERTINO
07 de
JULHO
de2012
2013 -19h00
08 de
ABRIL
de
- 06h00

* Cântico “Deus é fiel” (Asaph Borba)
Deus é fiel, é fiel
CULTO VESPERTINO
Acima
deDEZEMBRO
todas as de
coisas,
eu sei.
01 de
2013 - 19h00
Eu sei que meu Deus é fiel.
Em meio a muitos problemas
Em meio a lutas sem fim
Por entre muitos dilemas
Que se apresentam a mim
Às vezes eu posso passar
uma noite inteira a chorar
* Intercessão

congregação
Mas sei que meu Deus logo pela
manhã
Fará novamente o sol brilhar
E encherá de alegria meus lábios
E o meu coração de louvor
Assim vou descansar, sim eu vou
confiar
No seu grande, imenso amor.
Deus é fiel...

* Inspiração Musical “Um legado de amor”

Trio

* Oração

* Leitura Bíblica Textual: Daniel 5.27, Apocalipse 2.4 e Romanos 16:10

* Hino 560 CC Ano Novo (Rocha/Singvoegelein)

Daniel 5.27 TEQUEL: Pesado foste na balança, e foste achado em falta.

* Boas Vindas e pastorais - Votos - Agradecimentos

Apocalipse 2.4 Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor.

*Inspiração Musical

“Cantai louvores ao Senhor”

Coro Reunido

*Inspiração Musical

“Todo louvor”

Coro Reunido

Romanos 16:10 Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que
pertencem à casa de Aristóbulo.

* Hino 473 HCC Segundo a vontade de Deus (Gioia Jr/Oliveira Filho)

* Mensagem

APRESENTEMO-NOS DIANTE DE DEUS APROVADOS
SEMPRE DISPOSTOS A SERVIR
“Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se
envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.” II Timóteo 2.15

APRESENTEMO-NOS DIANTE DE DEUS APROVADOS
E ASSIM CELEBREMOS A CEIA
“Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé; provai-vos a vós mesmos. Ou não
sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estais
reprovados.” II Coríntios 13.5

* Cântico “Senhor te quero com mais de Cristo”
congregação
Eu Te busco, Te procuro, ó Deus,
Mais de Cristo eu quero ver
No silêncio Tu estás.
Mais do Seu amor obter
Eu Te busco,toda hora espero em Ti, Mais da Sua compaixão
Revela-Te a mim.
Mais da Sua mansidão
Conhecer-Te eu quero mais.
Mais, mais de Cristo
Senhor, Te quero, quero ouvir Tua
Mais do Seu puro e santo amor
voz,Senhor, Te quero mais.
Mais do meu Mestre e Salvador
Quero tocar-Te, Tua face eu quero
Mais de Cristo transmitir,
ver, Senhor, Te quero mais.
Os Seus passos vou seguir
Prosseguindo, para o alvo eu vou
Imitando o Seu viver
A coroa conquistar.
Vou Seu Reino promover
Vou lutando, nada pode me
Senhor, Te quero, quero ouvir Tua
impedir.
voz,Senhor, Te quero mais.
Eu vou te seguir,
Quero tocar-Te, Tua face eu quero
Conhecer-Te eu quero mais.
ver, Senhor, Te quero mais.
(entrega voluntária de dízimos e ofertas)

“Reprovados ou aprovados”

Pr Sória

* Celebração da Ceia Memorial

Quero me engajar, diante de Deus e da Igreja, a fazer o meu melhor
para que o Novo Ano possa se tornar maior bênção na minha vida, na da minha
família, assim como na da IEBAM toda.
Declaro que vou esforçar-me, com a ajuda do Espírito Santo, para:
1. Fazer de Jesus Cristo o verdadeiro Senhor da minha vida, sendo-lhe submisso
completamente.
2. Participar de todos os cultos e encontros de ministérios, na medida de minhas
possibilidades.
3. Cumprir meus deveres para com a igreja, servindo ao Senhor com alegria e
dedicação.
4. Passar um momento, diariamente, com Deus, em oração e na leitura da
Palavra.
5. Contribuir financeiramente, entregando o dízimo e sendo generoso nas ofertas
alçadas, para o sustento da obra de Deus.
6. Estar atento às necessidades da liderança da igreja, sendo apoio ao Pastor em
seu Ministério.
7. Orar pelo Pastor e sua família e, também, pelas famílias dos membros da
igreja. Interceder pelos enfermos e por todos os que precisam de apoio espiritual.
8. Promover a união e a fraternidade no seio da igreja, dando testemunho a todos
ao meu redor sobre o que Cristo fez em mim.
9.

Procurar ajudar os irmãos em cada oportunidade que se apresente.

10. Descobrir como colocar em prática a Palavra de Deus em minha vida e na
vida da IEBAM para que celebremos a Deus com júbilo.
Feliz ANO NOVO!!!

* Distribuição do pão (514 HCC Venham à mesa)

PASTOR PAULO ROBERTO SÓRIA

* Distribuição do cálice (123 CC Cordeiro Bendito)
* Hino 521 CC Cidade Santa

(Adams)

* Oração
* Poslúdio

instrumentos

MEUS VOTOS PARA 2013
Quero rogar as mais belas e extraordinárias bênçãos celestiais sobre sua vida e de sua
família no Novo Ano. Que haja muita saúde, paz e alegria no seu viver a cada dia do
ano que chega. Que você sinta e reconheça a presença de Cristo no seu coração.
FELIZ E PRÓSPERO ANO NOVO!!!! Pastor Sória

2014
“IEBAM - Igreja de Jesus Cristo
Árvore que o Senhor plantou junto à águas de abundantes bênçãos”

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

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: Nair Castoldi; Biamca Verrone (operada); Aparecida Carleto e sua filha
Cleide, Dirce Mizarelo (hospitalizada), 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 (hospitalizado - Hosp.
Santa Paula), Luiz Lisboa (tratamento de saúde), Walter Amaral, Elmo , Elpídio
, Josias ; Reinaldo Verrone (recuperação); D.Jovelina Luna ; Sr. Geraldo (Pai da
Isabela Juliana);
Pastor Baltazar (Hospitalizado - Rio de Janeiro);
Familiares não crentes; Novos crentes. Desempregados.
GRÁVIDAS:

Néia Oliveira, Alessandra Prystupa, Larissa Amoroso Aiello

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.
CONTA BANCÁRIA DA IEBAM
A pedido de vários irmãos, divulgamos a conta bancária de nossa igreja. Os irmãos
que viajam, tendo assim que se ausentar, podem efetuar seus depósitos ou fazer
transferências de suas ofertas, para que a tesouraria da IEBAM tenha sempre os
recursos necessários para fazer frente às despesas fixas. Lembre-se de comunicar,
identificando sua oferta.
IGREJA EVANGÉLICA BATISTA NO ALTO DA MOOCA
BANCO ITAÚ / AG 0056 (JUMANA) / CC 12556-0

MESES DE FÉRIAS
Durante os meses de Janeiro e Fevereiro teremos nossas atividades reduzidas,
devido às férias. Mas todos os domingos e quartas-feiras nossos encontros
serão marcados pelo nosso amor ao Senhor Deus. Os cultos de Oração e a
Escola Bíblica dominical estarão também em plena atividade. O Pastor estará
sempre às ordens, mesmo quando não houver expediente no Gabinete
Pastoral, os irmãos podem ligar para o pastor a qualquer hora e a qualquer dia
(11) 99938-0471. O celular do pastor fica ligado constantememente, se não
puder atender ele dará retorno logo que possível, em caso de necessidade
ligue a cobrar insistindo até atender. Caso não consiga na primeira vez, por
favor, insistam até que sejam atendidos. Passem suas mensagens SMS,
WhatsApp, ou gravem de voz.
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.
2014 - ANO DE FRUTIFICAR - CULTOS DE EVANGELIZAÇÃO NOS LARES
Planeje seu Novo Ano com o desejo de ser árvore plantada junto a ribeiros de águas,
dando flores e frutos espirituais. Todos os irmãos que desejarem abrir suas casa para
cultos de evangelizaçãopodem dar seus nomes no Gabinete Pastoral. Os cultos serão,
à priori, às terças ou sextas feiras, das 20 às 21 horas com um momento de oração e
estudo bíblico. 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 Web Site: www.iebam.org.br
Em fevereiro iniciaremos os encontros nos lares.

31 de DEZEMBRO de 2013

O QUE MUDARÁ NO NOVO ANO?
TUDO OU NADA?
A bem da verdade, precisamos nos lembrar que, a mera mudança da
data de nosso calendário, nada mudará. Assim como cada manhã o Sol vai do
nascente ao poente, assim também será cada dia do ano que começa.
Nada mudará.
Dias de chuva, de sol, de tempestade, de calmaria e de frio e calor,
assim como de lutas, problemas, derrotas, medos e incertezas; mas também
de paz, de vitórias e de esperança renovada.
No entanto, tudo pode mudar no Novo Ano.
Podemos ser diferentes diante de cada situação, mesmo não sendo
indiferentes a cada momento de dor, tristeza, decepção, mágoa, injustiça,
injúria, infâmia, traição, solidão, abandono, separação, perdas e lucros; festas
e lutos; podemos nos comportar diferentemente.
Tudo pode mudar dependendo de nossa disposição de ver que
somos responsáveis e contribuirmos em muitas das situações ao nosso redor,
e aquilo que não somos capazes de resolver, somos capazes de colocar aos pés
do Senhor que tudo pode, e dizer:
“Tudo posso naquele me fortalece.” Filipenses 4.13
Precisamos caminhar com justiça, com ética e respeito uns para com
os outros. Devemos temer a Deus e viver na Sua inteira dependência.
Tudo mudará para melhor se nós nos colocarmos sob o maravilhoso
comando do Senhor.
Feliz Ano Novo com postura e disposição novas.

“IEBAM - Igreja de Jesus Cristo
Árvore que o Senhor plantou junto à 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;

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. Desejando ligue (11) 99938-0471

Participe, comunique colabore e se instrua!

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

Que Deus abençoe seu novo Ano.
PASTOR PAULO ROBERTO SÓRIA
pastorsoria@iebam.org.br

“IEBAM - Igreja de Jesus Cristo
Árvore que o Senhor plantou junto à 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;

