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* Prelúdio
instrumentos
DO SENHOR SÃO TODAS AS COISAS, POR ISSO LOUVAMOS
SEU NOME
“Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder; porque
tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existiram e foram criadas.”
Apocalipse 4.11
* Oração
* Hino 43 HCC-Tu és digno (Mills,Paula)
congregação
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas e Pastorais
* Cântico: Digno é o Senhor (Darlene Zschech)
congregação
Graças eu te dou Pai
Pelo preço que pagou
Sacrifício de amor
Que me comprou
ungido do Senhor
Pelos cravos em tuas mãos
Graças eu te dou ó meu Senhor
Lavou minha mente e coração
Me deu perdão,
restaurou-me a comunhão
Digno é o Senhor, sobre o trono está

Soberano, Criador,
vou sempre te adorar
Elevo minhas mãos,
ao Cristo que venceu
Cordeiro de Deus morreu por mim
Vou sempre te adorar
Elevo minhas mãos,
ao Cristo que venceu
Cordeiro de Deus morreu por mim
Mas ressuscitou, Digno é o Senhor

DO SENHOR SÃO TODAS AS PESSOAS, POR ISSO ELE NOS
CONVOCA A PREGAR O EVANGELHO
“Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei, e quem irá por nós?
Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim.” Isaías 6:8
* Cântico: Rei Meu

Toda Terra está cheia da Tua Glória
Os céus declaram a Tua grandeza,
Rei meu e Deus meu
Eu nasci pra Te adorar
e o teu nome proclamar
Quero ser um instrumento Teu,
Rei meu e Deus meu
Deus me chamou,
eu disse: eis-me aqui
Vou Te adorar
O meu Prazer é Te servir
Não consigo mais viver

congregação
um segundo sem Te ter
Meu coração precisa mais de Ti,
Rei meu e Deus meu
Meu desejo é estar
aos Teus pés e Te adorar
A minha vida está em tuas mãos,
Rei meu e Deus meu
A Tua vontade é o que eu mais quero
Cumpre em mim o Teu querer
A Tua vontade é o que eu mais quero
Cumpre em mim o Teu querer
Deus me chamou...

* Hino 536 HCC-levanta a tua voz e anuncia (Mathias/Gatz)
congregação
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Leitura Bíblica Atos 26.15-18
15. Disse eu: Quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu
persegues;

16. mas levanta-te e põe-te em pé; pois para isto te apareci, para te fazer ministro
e testemunha tanto das coisas em que me tens visto como daquelas em que te
hei de aparecer;
17. livrando-te deste povo e dos gentios, aos quais te envio,
18. para lhes abrir os olhos a fim de que se convertam das trevas à luz, e do
poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados e herança
entre aqueles que são santificados pela fé em mim
CULTO
DALVORADA
CULTO
VESPERTINO
07 de
JULHO
de2012
2013 -19h00
08 de
ABRIL
de
- 06h00

* Mensagem
“Reversão de poder restituição ao primeiro Dono”
CULTO VESPERTINO
01 de DEZEMBRO de 2013 - 19h00

Pr Sória

“Pelo que Davi bendisse ao Senhor na presença de toda a congregação, dizendo: Bendito
és tu, ó Senhor, Deus de nosso pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, ó Senhor,
a grandeza, e o poder, e a glória, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há
no céu e na terra; teu é, ó Senhor, o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos.”
1 Crônicas 29:10-11

* Hino 363 H CC Sê minha vida (Tu és o dono do meu coração)
* Oração
* Poslúdio

instrumentos

* Cântico: Conhecer, adorar
Conhecer, adorar
e exaltar teu nome ó Deus
Escutar tua voz
e bênçãos receber de ti

“Pelo que Davi bendisse ao Senhor na presença de toda a congregação,
dizendo: Bendito és tu, ó Senhor, Deus de nosso pai Israel, de
eternidade em eternidade. Tua é, ó Senhor, a grandeza, e o poder, e a
glória, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há no céu e
na terra; teu é, ó Senhor, o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre
todos.” 1 Crônicas 29:10-11
* Hino 243 HCC-Ó Deus venho te agradecer (Araujo)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
“Passando pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes; e a
primeira chuva o cobre de bênçãos.” Salmo 84.6
* Hino 337 HCC-Chuvas de Bênçãos
* Cântico: Água viva
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* Prelúdio
instrumentos
“Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó! as tuas moradas, ó Israel!
Como vales, elas se estendem; são como jardins à beira dos rios, como
árvores de aloés que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. De
seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas;”
Números 24.5-7a
* Oração
* Hino 407 HCC-Bem aventurado é aquele (Geier)
congregação
* Interlúdio
instrumentos
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
* Boas Vindas e Pastorais
* Cântico: Cantarei teu amor pra sempre (Smith)
congregação
Dos montes, corre para o mar,
o teu rio de amor por mim
Eu abrirei meu coração
deixando o Teu querer entrar
Me alegro por ti pertencer,
levantarei as minhas mãos
O Teu amor me alcança

Cantarei Teu amor pra sempre,
Cantarei Teu amor pra sempre,
Meu coração exulta,
de alegria eu canto.
Se o mundo conhecer a Ti,
ele se encherá com a Tua alegria.
Cantarei Teu amor pra sempre,

“Porventura a fonte deita da mesma abertura água doce e água
amargosa?” Tiago 3.11

congregação
Tu és a fonte de água viva,
refúgio, força e poder.
Sem ti, a vida é vazia, é solidão,
Sem paz, alegria e sem razão.

Cada estrada em que andei
eu pensei daria certo.
Toda terra em que habitei
terminou em um deserto.
Quando Deus achou-me
em trevas disse: Haja luz.
Quando Deus achou-me
em guerra disse: Haja paz.

(Whittle/McGranahan)

congregação
Quando Deus achou-me
em negras nuvens de tribulação,
fez nascer um arco-íris
no céu do meu coração.
E toda vez que eu tive sede
ele deu-me de beber.
Água viva deu-me de beber.
Água viva deu-me de beber.

* Intercessão
* Inspiração Musical “Abre a fonte cristalina”

Coro IEBAM

* Leitura Bíblica Salmo 36.5-10
5. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, e a tua fidelidade até as
nuvens.
6. A tua justiça é como os montes de Deus, os teus juízos são como o
abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais.
7. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade! Os filhos dos homens se
refugiam à sombra das tuas asas.
8. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das
tuas delícias;
9. pois em ti está o manancial da vida; na tua luz vemos a luz.
10. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos
retos de coração.
* Mensagem
Pr Soria
“Manancial da vida: águas de abundantes bênçãos”
* 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); Nair Castoldi; Biamca Verrone,
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 ; D.Jovelina Luna ; Sr. Geraldo (Pai da Isabela Juliana);
Frank Dias, Sr. Genaro (pai do Reinaldo); Adriano Machado (hospitalizado)
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 e da EBD.

IRMÃO ALFREDO DOS SANTOS

O irmão Alfredo está em uma casa de respouso, as visitas podem ser agendadas
pelo telefone: (11) 5523-5095 / 5672-9030
Rua Carlos Baptista de Magalhães, 47 - Jd. Prudência

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, por isso estamos
trocando 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.

ATIVIDADES - FEVEREIRO
21 (Sex) Ministério Rute e Noemi - casa da irmã Maria do Carmo - 15h00
22 (Sáb) Ministério JOVEM: Jovens Casais - Casados e Namorados - 19h30
22 de MARÇO: Casamento Leonard Albert e Patrícia
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.
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.
“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;

16 de FEVEREIRO de 2014

O AMOR DE DEUS

Distribua entre seus amigos, parentes, colegas, vizinhos,
companheiros, conhecidos ou desconhecidos os versos bíblicos que falam do
verdadeiro amor, o amor de Deus.
Aproveite esse tempo que estamos vivendo de tanto ódio, revolta,
desespero e violência para apresentar o Amor de Deus.

No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor;
porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. 1 João
4:18
O amor não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o
amor. Romanos 13:10
As muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo;
ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, certamente o
desprezariam. Cânticos 8:7
Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. 1 Coríntios 16:14
Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da justiça, por amor do
seu nome. Salmos 23:3
Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é
grande. Salmos 25:11
Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos
seus amigos. João 15:13
Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós; permanecei no meu
amor. João 15:9
O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não trata com
leviandade, não se ensoberbece.
1 Coríntios 13:4
Porque este é o amor de Deus: que guardemos os seus mandamentos; e os
seus mandamentos não são pesados. 1 João 5:3
Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome; por amor da tua justiça,
tira a minha alma da angústia. Salmos 143:11
O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Romanos
12:9
Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros; porque o
amor cobrirá a multidão de pecados. 1 Pedro 4:8
Melhor é a comida de hortaliça, onde há amor, do que o boi cevado, e
com ele o ódio. Provérbios 15:17
Porque por amor de ti tenho suportado afrontas; Salmos 69:7
E me deram mal pelo bem, e ódio pelo meu amor. Salmos 109:5
E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está
derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Rom. 5:5

Lembre-se que Deus é amor, mostre ao mundo o grande Amor de
Deus, ao ponto de entregar tudo por nós: “Porque Deus amou o mundo de tal
maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,

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.

mas tenha a vida eternal”. João 3:16
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

PASTOR PAULO ROBERTO SÓRIA
pastorsoria@iebam.org.br

