CULTO
CULTODALVORADA
MATUTINO
02 ABRIL
de MARÇO
2014- -06h00
10h30
08 16
dede
2012

* Prelúdio

instrumentos

FONTE ÉS TU, DE TODA BÊNÇÃO
“mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede; pelo contrário, a água que
eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna.” João 4.14

* Oração
* Hino 17 HCC-Fonte és Tu de toda bênção
* Interlúdio
* Boas Vindas e Pastorais
* Cântico: Conhecer, adorar

(Robinson)

congregação
instrumentos
congregação

Tu és a fonte de água viva,
Conhecer, adorar
refúgio, força e poder.
e exaltar teu nome ó Deus
Escutar tua voz e bênçãos receber de ti Com Cristo a vida faz sentido,
é uma canção
Tu és a fonte de água viva, refúgio,
Que traz alegria ao coração.
força e poder. Sem ti, a vida é vazia,
é solidão, Sem paz, alegria e sem razão.
FONTE ÉS TU, DE TODA ALEGRIA
“Portanto com alegria tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia: Dai
graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notórios os seus feitos entre os povos,
proclamai quão excelso é o seu nome. Isaías 12.3,4

* Cântico: Cantarei teu amor pra sempre

congregação

Dos montes, corre para o mar,
Cantarei Teu amor pra sempre,
o teu rio de amor por mim
Cantarei Teu amor pra sempre,
Eu abrirei meu coração
Cantarei Teu amor pra sempre,
deixando o Teu querer entrar
Cantarei Teu amor pra sempre,
Me alegro por ti pertencer,
Meu coração exulta,
levantarei as minhas mãos
de alegria eu canto.
O Teu amor me alcança
Se o mundo conhecer a Ti,
e me faz louvar-te
ele se encherá com a Tua alegria.
FONTE ÉS TU, DE TODA VIDA
“ Disse-me ainda: está cumprido: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem
tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida.” Apocalipse 21.6

* Hino 68 HCC-Tudo és Tu, Jesus (Krummacher/Kock)
congregação
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Leitura Bíblica Juízes 15.14-20

14 Quando ele chegou a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando.
Então o Espírito do Senhor se apossou dele, e as cordas que lhe ligavam os
braços se tornaram como fios de linho que estão queimados do fogo, e as suas
amarraduras se desfizeram das suas mãos.
15 E achou uma queixada fresca de jumento e, estendendo a mão, tomou-a e
com ela matou mil homens.
16 Disse Sansão: Com a queixada de um jumento montões e mais montões!
Sim, com a queixada de um jumento matei mil homens.
17 E acabando ele de falar, lançou da sua mão a queixada; e chamou-se aquele lugar
Ramá-Leí.
18 Depois, como tivesse grande sede, clamou ao Senhor, e disse: Pela mão do teu
servo tu deste este grande livramento; e agora morrerei eu de sede, e cairei nas mãos
destes incircuncisos?

19 Então o Senhor abriu a fonte que está em Leí, e dela saiu água; e Sansão, tendo
bebido, recobrou alento, e reviveu; pelo que a fonte ficou sendo chamada EnHacore, a qual está em Leí até o dia de hoje.
20 E julgou a Israel, nos dias dos filisteus, vinte anos.
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“ A fonte do que clama”
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TRAZENDO À MEMÓRIA O TEU NOME SANTO,
ADORAMOS COM ALEGRIA
“O teu nome, ó Senhor, subsiste para sempre; e a tua memória, ó Senhor, por todas as
gerações.” Salmo 135.13

* Oração
* Hino Grata Memória

congregação

(JBC)

1.Nunca, meu Mestre,
Cessará meu lábio
De bendizer-te,
De entoar-te glória.
Pois eu conservo
De teu bem imenso
Grata Memória
2.Quando perdido
Em vales deste mundo
Só me cercava
A névoa tão escura
Dos céus mandaste
Fulgurante raio
De luz tão pura.

3.Quando inclinava
Minha fronte exausta
Do mal agir,
O jugo me pesava.
Doce repouso
E eficaz alívio
Em Ti achava.
4. Oh! Nunca, nunca!
Cessará meu lábio
De bendizer-te
De entoar-te glória!
Pois eu conservo
De teu bem imenso
Grata Memória!

* Interlúdio
* Inspiração Musical
* Boas Vindas e Pastorais
* Hino 66 HCC-Cantarei ao meu Salvador

instrumentos
Coro IEBAM
(Smith/Ackley)

congregação

TRAZENDO À MEMÓRIA TUDO O QUE FIZESTE POR NÓS,
LOUVAMOS COM GRATIDÃO
“No caminho dos teus juízos, Senhor, temos esperado por ti; no teu nome e na tua
memória está o desejo da nossa alma. “ Isaías 26.8

* Cântico: Graças dou (entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
Aqui diante de Ti,
Eu tenho tanto pra Te agradecer
Graças dou, graças dou. O que me
deste Senhor, por tantas bênçãos
que eu não posso ver.
Graças dou, graças dou
Com meu coração e o meu louvor
Com as mãos aos céus, louvo-Te
Senhor. Graças dou, sempre a Ti eu
graças dou. Graças dou,

sempre a Ti eu graças dou.
Tens feito tanto por mim,
Da escuridão Tua luz me tirou.
Graças dou, graças dou.
Por teu amor e perdão,
Por meus pecados levados na cruz
Graças dou, graças dou.
Com meu coração ...
Graças dou.

* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
TRAZENDO À MEMÓRIA O TEU AMOR,
NOS RENDEMOS AOS TEUS PÉS
“levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que
mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça; e pelas suas feridas fostes
sarados.” I Pedro 2.24
* Cântico: Cristo levou sobre si
congregação
Cristo levou sobre si as nossas dores
Ele levou sobre si as nossas
transgressões, o castigo que nos traz a
paz estava sobre Ele
E por suas chagas fomos sarados.
Ele tomou sobre si as nossas
maldições, Ele sofreu para que
tivéssemos perdão,
Seu sangue derramou
para nos resgatar das trevas
E nos lavar de toda iniquidade

Jesus, pão da vida, Jesus, luz do
mundo.
Príncipe da Paz, Maravilhoso
Conselheiro, Fonte de eternidade e
amor.
Jesus, Deus Emanuel,
Jesus, Santo dos Santos
Árvore da vida, rio que brota do
trono de Deus
Alegria profunda no meu coração
Recebe a adoração.

* Intercessão
TRAZENDO À MEMÓRIA AS TUAS MISERICÓRIDAS
TEMOS ESPERANÇA
“Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança” Lamentações 3.21
* Cântico: Deus é fiel (Asaph Borba)
congregação
Deus é fiel, é fiel
Acima de todas as coisas, eu sei.
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

* Leitura Bíblica I Corintios 11.24-26

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...

24 e, havendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é por vós;
fazei isto em memória de mim.
25 Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este
cálice é o novo pacto no meu sangue; fazei isto, todas as vezes que o beberdes,
em memória de mim.
26 Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice estareis
anunciando a morte do Senhor, até que ele venha.

* Mensagem “ Em memória de mim”

Pr Soria

* Celebração da Ceia Memorial
* Distribuição do pão (514 HCC Venham à mesa)
* Distribuição do Cálice (524 HCC Fiel, eterno e santo amor)
* Hino 521 CC Cidade santa (Adams)
congregação
* Oração

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); Ana Aziz (cirurgia), Nair
Castoldi; Aparecida Carleto e sua filha Cleide, Dirce Mizarelo, 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 ; D. Jovelina, Família do Eduardo Nabiça, mãe D. Ecira e seus irmãos;
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 ; D.Jovelina Luna ; Sr. Geraldo (Pai da Isabela
Juliana); Frank Dias, Sr. Genaro (pai do Reinaldo); Carlos Placêncio; Nelson
Letizio Júnior (UTI - primo do irmão Júnior Leffer); Ian (Internado - sobrinho da
Isabela Juliana);
Familiares não crentes; Novos crentes. Desempregados.

GRÁVIDAS: Daniela Dias, Giselli Chiariello Ximenes; 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 e da EBD.

ADEQUAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS DAS NOVAS NORMAS DE
SEGURANÇA DO CORPO DE BOMBEIROS

Há vinte anos que temos sempre a aprovação do auto de vistoria dos bombeiros. A
nova legislação, no entanto, nos obriga a certas adequações, trocamos o forro do
salão social, num custo de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O forro de isopor
(Poliestireno) que emite fumaça tóxica por um forro de fibra mineral, não
combustível. Outra exigência é a retirada do forro de madeira do santuário, tendo
uma alternativa que é a pintura com verniz resistente à propagação de chama e baixa
emissão de fumaça sem emitir gases tóxicos. Custo aproximado de R$ 22.000,00
(vinte e dois mil reais). Além desses outros, como fazer uma porta contra incêndio
na casa de bomba, troca das mangueiras e laudos de engenheiros eletricista e civil.

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.
CALENDÁRIO

13 (Qui) Chá da Tarde de Oração 15 h
15 (Sáb) M.C.A 17h
22(Sáb) Casamento Leonard e Patrícia - 19h30
27 (Qui) Ministério da Idade de Ouro 15h
28 (Sex)- Ministério Rute e Noemi 15h
ANIVERSARIANTES MARÇO

01. Edelyn Isabel Norberto Gomes
03. Eden Santos Rios
03. Juliana Martins de Brito
03. Ricardo Pereira Dias
05. Leidiane Moraes Sousa
05. Pedro Aziz
06. Giulia de Oliveira Santos
07. Tânia Maria Kammer
09. Ana Cláudia Lopes Silva
09. Wilson Pinheiro Rodrigues
10. Isabela Juliana Ress Pereira
10. Marcia Aparecida Fleming Mota

13. Eli Jorge Neto
14. Luis Carlos Herculino
15. Lucas Gabriel Melo Nunes
16. Niuler J Silva Pires
17. Jean Alves de Deus
17. Mildreane de Lamos Valim
21.Helena Ruduk de Brito
21.Miriam Distefano
23.Neuza Faria Cano
24. Gustavo Fernandes Silva
30. Júlio Nunes de Lima Neto
31. Maria Alexandrina Basso

Que o Senhor derrame bênçãos especiais sobre a sua vida e que o novo
ano seja de vitórias! Pastor Sória
“IEBAM - Igreja de Jesus Cristo
Árvore que o Senhor plantou junto a águas de abundantes bênçãos”

O custo total está previsto em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), conto
com a generosidade e colaboração dos irmãos, assim como compreensão pelos
transtornos que teremos nas obras.
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.

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

02 de MARÇO de 2014

CEIA MEMORIAL

PRIVILÉGIO DOS SERVOS DE CRISTO
DESTINADA AOS DISCIPULOS.
Efésios 1.6 para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no Amado; 7 em
quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua
graça, 8 que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência,

Ficar longe dos desígnios de Deus nos torna pecadores perdidos.
Deus nos propõe a possibilidade de restauração de nossa vida de
intimidade com Ele por meio da morte de Jesus na Cruz do Calvário. Podemos
assim nos candidatar a viver sob a direção do Senhor, mas temos que cumprir
certas exigências e compreendermos Seu plano.
Para sermos candidatos a discípulos de Jesus Cristo, temos que passar
pela prova de nossa fé. Precisamos entender e reconhecer que somos
irremediavelmente condenados, portanto perdidos, sem salvação e sem
comunhão com Deus.
Precisamos nos arrepender sinceramente de nossa vida distante do
Plano de Deus para nós. Vida de desobediência, de idolatria e de
insubordinação e independência do Senhor. Precisamos pedir perdão,
confessando nossos pecados.
Devemos nos submeter completamente ao Senhor, declarando
nossa total e absolutata dependência dEle. Jesus deve se tornar nosso único e
suficiente Senhor. O Senhorio de Cristo sobre nosso ser inteiro deve nos levar à
uma subordinação à sua vontade e ao seu querer.
Jesus instituiu a Ceia em memória ao Seu Nome, para que os
discípulos, e só os discípulos, dela participassem, se recordando de Seu
sacrifício na cruz e anunciando Seu retorno. A Ceia Memorial é a bênção da
comunhão no partir do pão só para os salvos por Jesus.
A Salvação é imerecida e gratuita e universal. É um dom de Deus a
todos os seres humanos. Não somos salvos por nosso desejo ou vontade, mas
pelo desejo e vontade do Senhor.
Cristo morreu, em nosso lugar, na Cruz do Calvário, nos garantindo
a salvação e nossa participação no Reino de Deus por toda a eternidade. Para
tanto temos que confessar que Jesus é o nosso Único Salvador e seguir suas
ordens, vivendo sob seu comando.
Isso inclui o batismo e a vida de comunhão na igreja de Jesus que é
Seu Corpo. A Ceia, por conseguinte, é destinada aos Seus discípulos, sendo um
privilégio dos servos do Senhor para o louvor da glória da Sua graça.
PASTOR PAULO ROBERTO SÓRIA
pastorsoria@iebam.org.br

