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* Prelúdio
* Hino 228 HCC A Deus demos glória (Crosby/Doane)
* Recitativo Bíblico: Efésios 2.4-8

instrumentos

Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando
nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo (pela graça sois
salvos), e nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez sentar nas regiões celestes
em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela
sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e
isto não vem de vós, é dom de Deus;

* Oração
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas e Pastoral
* Cântico: Eu te louvarei
congregação
És tu, única razão da minha
Hoje há gozo em meu coração
adoração, ó Jesus
Com meu canto te louvarei
És tu, única esperança que anelo
Eu te louvarei, te glorificarei
Ter, ó Jesus
Eu te louvarei, meu bom Jesus
Confiei em ti e fui ajudado.
Em todo o tempo de louvarei.
Tua salvação tem me alegrado
Em todo o tempo te adorarei
* Hino Oficial de Missões: Rei das Nações
congregação
Grandes são as tuas obras, Senhor,
Todo Poderoso
Justos e verdadeiros sãos teus
caminhos.
Ó Rei das nações, quem não temerá?
Quem não glorificará teu nome?

Ó Rei das nações, quem não te
louvará? Pois só teu nome é santo.
Todas as nações virão e adorarão
diante de ti
Pois os teus atos de justiça se fizeram
manifestos.

* Verso Bíblico: Salmo 87.7
“Todas as minhas fontes estão em ti.”
* Hino 363 HCC-Tu és o dono do meu coração (mel irlandesa)
Tu és o dono do meu coração
E não há outro
Só Tu és o dono do meu coração
(entrega voluntária de dízimos e ofertas consagradas ao Senhor)
* Oração de Gratidão
* Leitura Bíblica: Tiago 1.12-18

12 Bem-aventurado o homem que suporta, com perseverança, a provação; porque,
depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos
que o amam.
13 Ninguém, ao ser tentado, diga: Sou tentado por Deus; porque Deus não pode
ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta.
14 Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e
seduz.
15 Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado; e o pecado, uma
vez consumado, gera a morte.
16 Não vos enganeis, meus amados irmãos.
17 Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes,
em quem não pode existir variação ou sombra de mudança.
18 Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que
fôssemos como que primícias das suas criaturas.

* Mensagem
Pr Sória
“O homem ocupa o primeiro lugar entre todas as criaturas”
* Oração
* Hino 364 HCC Mais de Cristo (Hewitt/Sweney)
* Poslúdio
instrumentos

CULTO
CULTODALVORADA
VESPERTINO
09 de
MARÇO
2014 -- 06h00
19h00
08 de
ABRIL
dede2012

* Prelúdio

instrumentos
CONSAGRAR-SE É SER
TRANSFORMADO PELO PODER DE DEUS
“Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício
vivo, santo e agradável a Deus; este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao
padrão
deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que
CULTO VESPERTINO
de DEZEMBRO
de 2013 - 19h00
sejam01capazes
de experimentar
e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de
Deus.” Romanos 12.1,2
* Oração
* Hino 429 HCC A ti seja consagrada minha vida (Havergal) congregação
1ª, 2ª e 3ª estrofes
* Interlúdio
instrumentos
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
* Boas Vindas e Pastorais
* Cântico: Comunhão e adoração
congregação
CULTO
DALVORADA
CULTO
VESPERTINO
07 de
JULHO
de2012
2013 -19h00
08 de
ABRIL
de
- 06h00

Hoje estamos, reunidos
para louvar ao Senhor
Sua glória, como um rio,
está neste lugar
Comunhão e adoração
É o que Deus reservou pra nós
Sua alegria está neste lugar
Sua paz entre nós hoje está
Todos juntos, louvemos ao Senhor

Nosso Deus Pai, o autor da criação
No Seu trono, ouvindo Ele está
Nosso louvor, nosso louvor.
Tua igreja, bem unida,
Nenhum mal poderá destruí-la
Ela é forte e poderosa
Sobre a terra prevalecerá.

* Hino Oficial de Missões: Rei das Nações
Grandes são as tuas obras, Senhor,
Todo Poderoso
Justos e verdadeiros sãos teus
caminhos.
Ó Rei das nações, quem não temerá?
Quem não glorificará teu nome?

congregação

Ó Rei das nações, quem não te
louvará? Pois só teu nome é santo.
Todas as nações virão e adorarão
diante de ti, pois os teus atos de justiça
se fizeram manifestos.

* Hino 429 HCC A ti seja consagrada minha vida (Havergal) congregação
4ª, 5ª e 6ª estrofes
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical
Coro IEBAM

CONSAGRAR-SE É AGRADAR A DEUS
* Leitura Bíblica Responsiva: I Pedro 4. 1-11
1 Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do
mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o
pecado,
2 para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus
desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus.
3 No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos
pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas
bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante.
4 Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente
de imoralidade e por isso os insultam.
5 Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os
vivos e os mortos.
6 Por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles,
mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo
Deus.
7 O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam
alertas; dediquem-se à oração.
8 Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa
muitíssimos pecados.
9 Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação.
10 Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando
fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas.
11 Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém
serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas
Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder
para todo o sempre. Amém.
CONSAGRAR-SE É CONSIDERAR QUE A VIDA SÓ TEM VALOR
EM CRISTO JESUS
* Cântico: Consagração
congregação
Celebrarei a ti ó Deus
Ao Rei dos Reis consagro
com meu viver
tudo o que sou
Cantarei e contarei as tuas obras
De gratos louvores transborda
Pois por tuas mão foram criados
o meu coração
Terra, céus e mar
A minha vida eu entrego
e todo o ser que neles há
Nas tuas mão meu Senhor
Toda a terra celebra a ti
Pra te exaltar
com cânticos de júbilo
com todo o meu amor
Pois tu és o Deus Criador
Eu te louvarei
A honra, a glória, a força
conforme a tua justiça
E o poder ao Rei Jesus
E cantarei louvores
pois tu és Altíssimo
* Intercessão
* Hino 137 HCC Porque vivo está (Gaither)
congregação
* Mensagem “ Consagração”
Pr Soria
* Hino 433 HCC Usa, Senhor (Mônica Coropos)
congregação
* Oração
* Poslúdio
Instrumentos

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, Jordana Distefano; 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); Wilson
Bernardo (hospitalizado);
Familiares não crentes; Novos crentes. Desempregados.
GRÁVIDAS: Greice Kelly, Daniela Dias, Giselli Chiariello Ximenes; Néia Oliveira,
Alessandra Prystupa, Larissa Amoroso Aiello, Vivian (filha da irmã Cleize);

Manuela (Fortaleza);

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 - casa da irmã Lena

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.
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”

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.
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

09 de MARÇO de 2014

HOMEM - SER CRIADO A IMAGEM E
SEMELHANÇA DE DEUS
Em Gênesis 1.27 descobrimos que o Homem foi criado a imagem
e semelhança de Deus. Espiritualmente sua constituição é idêntica a de
Deus. Diferentemente dos animais, o Homem é uma pessoa. Possui
imortalidade, sentimentos e inteligência, pois é semelhante a Deus, o que
os animais não o são.
A Bíblia nos ensina que Deus criou o homem (macho e fêmea),
bom, com tendências e sentimentos bons, mas devido ao pecado perdeu
essas qualidades moralmente boas. Deus criou o homem imortal, seu
espírito vive eternamente.
O homem foi criado inteligente e capaz. É um ser racional e
moral. Os animais não conhecem a moral nem a ética. O animal é movido
por instintos e pode ser adestrado, mas não é capaz de decidir entre o bem e
mal. Apenas decide instintivamente, fazendo o que necessita ou, que por
medo, seus reflexos determinam.
O homem, quando morre, seu corpo volta ao pó, mas seu espírito
volta a Deus. O animal morre e se torna pó. Os animais não progridem, não
conseguem transformar o meio ambiente para o bem comum. O homem
sabe como faze-lo.
O ser humano ocupa o primeiro lugar entre todas as criaturas. O
homem como ser moral é dotado de consciência, que é uma faculdade
exclusiva de sua humanidade. Ele é capaz de julgar seus atos, como também
os de terceiros, concluindo se são bons ou maus.
Ainda cabe ao homem a capacidade de decisão por sua vontade
ou desejo, que é seu querer pessoal. Por sua vontade o homem comete
ações, realiza projetos, toma decisões. O homem tem a liberdade de exercer
sua vontade própria e fazer escolhas.
O homem recebe, de seus pais, a vida e a transmissão da natureza
humana. Deus deu ao homem a capacidade de se multiplicar. São genitores
do corpo e transmissores do espírito, por conseguinte somos gerados
pecadores e precisamos da Redenção em Jesus Cristo.
Devido a natureza pecadora o homem tem desejos maus e pode
permitir que seus desejos cresçam e amadureçam se tornando atos de
pecado que produzem a morte.
O pecado original está ligado à natureza humana, desde o
primeiro homem, que pecou e precisa do perdão, que vem através da morte
vicária de Cristo na cruz do Calvário.Tudo o que é bom vem de Deus, e Ele
na sua infinita bondade nos permite nascer de novo, por meio de sua
Palavra afim de ocuparmos o primeiro ligar entre todas as criaturas.
Basta aceitar esse perdão.
PASTOR PAULO ROBERTO SÓRIA
pastorsoria@iebam.org.br

