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* Prelúdio

instrumentos

“Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti;
porque ele confia em ti.” Isaías 26.3

* Hino 327 HCC Se teu coração estiver em paz (DeArmond/Ackley)
* Oração
* Interlúdio

piano - Sabrina

* Boas Vindas e Pastorais

“Ora, o próprio Senhor da paz vos dê paz sempre
e de toda maneira.
O Senhor seja com todos vós.” II Tessalonicenses 3.16
* Cântico: A paz do Senhor
congregação
A paz do Senhor
Seja qual for a situação
é o que nós queremos
Eu quero é lhe dizer
Eu quero para mim e pra você
que Deus gosta de você
O amor do Senhor
As promessas do Senhor
é o que dividiremos,
duram para sempre
Porque todo esse amor
E Ele prometeu que vai voltar
não cabe em nós
Tudo passará, mas o amor é eterno
Eu quero é lhe dizer que Deus gosta Eterno como Deus, o nosso Pai
* Hino Oficial de Missões: Rei das Nações
congregação
Grandes são as tuas obras, Senhor, Pois só teu nome é santo.
Todo Poderoso, justos e verdadeiros Todas as nações virão e adorarão
sãos teus caminhos.
diante de ti
Ó Rei das nações, quem não temerá? Pois os teus atos de justiça se
Quem não glorificará teu nome?
fizeram manifestos.

“E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo,
domine em vossos corações; e sede agradecidos”.
Colossenses 3.15
* Hino 329 HCC-Sou feliz com Jesus (Spafford/Bliss)
congregação
(entrega voluntária de dízimos e ofertas consagradas ao Senhor)
* Oração de Gratidão
* Leitura Bíblica: João 14.27 e Isaías 57.21
João 14.27 Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; eu não vo-la dou como o
mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
Isaías 57.21 Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus.
* Mensagem “Vivendo com a paz do Senhor”

Pr Sória

“e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos
corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus.”
Filipenses 4.7

* Cântico: Esta paz
Esta paz que eu sinto em minh'alma
Não é porque tudo me vai bem
Esta paz que eu sinto
em minh'alma é porque eu amo
ao meu Senhor
Não olho circunstâncias
* Oração
* Poslúdio

congregação
Olho o seu amor (olho o seu amor)
Não me guio por vistas, alegre sou
Ainda que a figueira não floresça
E a vide não dê o seu fruto
Ainda que os montes se lancem ao
mar, que a terra trema, hei de
instrumentos

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

* Prelúdio
instrumentos
“O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia; e conhece os que
nele confiam.” Naum 1.7
* Oração
* Hino 340 HCC Salvador Bendito (Wrigth/Silivan)
congregação
CULTO VESPERTINO
* Interlúdio
instrumentos
01 de DEZEMBRO de 2013 - 19h00
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
* Boas Vindas e Pastorais
* Cântico: Os que confiam no Senhor
congregação
Autoridade e poder,
Os que confiam no Senhor
domínio em suas mãos
são como o monte de Sião
Pois o Senhor é Deus,
Que não se abala,
o Senhor é Rei dos povos
mas permanece para sempre
Calem-se diante dele a terra,
Como em volta de Jerusalém
dobrem joelhos, ergam as mãos
estão os montes,
Pois o Senhor é Deus,
Assim é o Senhor
o Senhor é Rei dos povos.
em volta do seu povo.
* Cântico: Eu me alegro em Ti (Webter,Paula/Cottrell)
congregação
Eu me alegro em Ti
A Ti bendirei pra sempre
E do Senhor direi:
Em ti confiarei Senhor
Tu és meu Deus, Protetor...
Eu não terei do que ter medo
Meu Deus! Forte!
Meus pés só na Rocha firmarei
Não me abalarei e do Senhor direi Meu Deus!
Eu me alegro em ti
Tu és meu Deus, Protetor
e do Senhor direi
Meu refúgio, Libertador
Tu és meu Deus, Protetor
Meu abrigo, torre forte,
Meu refúgio, Libertador
Todo o tempo
Meu abrigo, torre forte,
o meu socorro vem de Ti.
Todo o tempo
Não há outro a quem eu ame,
o meu socorro vem de Ti.
Tu és tudo o que eu desejo.
CULTO
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* Hino Oficial de Missões: Rei das Nações
congregação
Grandes são as tuas obras, Senhor, Ó Rei das nações, quem não te
Todo Poderoso
louvará?
Justos e verdadeiros sãos teus
Pois só teu nome é santo.
caminhos.
Todas as nações virão e adorarão
Ó Rei das nações, quem não temerá? diante de ti
Quem não glorificará teu nome?
Pois os teus atos de justiça se
fizeram manifestos.
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
“Toda palavra de Deus é pura;
ele é um escudo para os que nele confiam.” Provérbios 30.5
* Cântico: Descansarei (Morgan/Paula)
congregação
Cobre-me, com Tuas mãos
Sobre as águas Tu também és Rei
Com poder,
Descansarei, pois sei que és Deus.
vem me esconder Senhor
Minh'alma está segura em Ti
Se o trovão e o mar
Sabe bem
se erguendo vem
que em Cristo firme está
Sobre a tempestade eu voarei
Se o trovão e o mar ...
* Intercessão
* Hino 357 HCC O segredo do viver

(Wrigth/Richardson)

* Leitura Bíblica Responsiva: I Timóteo 4.6-10
6 Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus,
nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido;
7 mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. Exercita-te a ti mesmo na
piedade.
8 Pois o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo
é proveitosa, visto que tem a promessa da vida presente e da que há de
vir.
9 Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação.
10 Pois para isto é que trabalhamos e lutamos, porque temos posto a
nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens,
especialmente dos que crêem.
* Mensagem “ Confiança depositada no Senhor”
* Hino 269 HCC Finda-se este dia

(Gould/Loud)

Pr Soria
congregação

* Oração
* Poslúdio

Instrumentos

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

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); Mires (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, Luciane (esposa Jean), Dorcília ; D.
Jovelina, Jordana Distefano; Família do Eduardo Nabiça, mãe D. Ecira e seus
irmãos; Amélia (mãe da Silmara); Fernanda Verrone (hospitalizada);
Irmãos Nivaldo (cirurgia do olho); Archela, Alfredo , Luiz Lisboa (tratamento
de saúde), Walter Amaral, Elmo , Elpídio, Josias ; Reinaldo Verrone ; Sr.
Geraldo (Pai da Isabela Juliana); Frank Dias, Sr. Genaro (pai do Reinaldo); Carlos
Placêncio; Nelson Letizio Júnior (UTI - primo do irmão Júnior Leffer);
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.
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.
CALENDÁRIO

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
29 (Sáb) Jovens Casais namorados e casados 19h No salão social
2014 - ANO DE FRUTIFICAR
EVANGELIZAÇÃO NOS LARES
LÍDER: Evangelista Antônio Mizarello
Iniciamos 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”

DESPENSA

16 de MARÇO de 2014

CONHECENDO A BÍBLIA PARA CONHECER A MORTE
E A VIDA
A grande dificuldade que a humanidade tem encontrado é
descobrir o que há após a morte. O Senhor Jesus Cristo nos diz que
erramos sempre que não conhecemos as ESCRITURAS e o PODER DE
DEUS. (Mat.22.29)
Essa declaração de Jesus nos faz compreender a necessidade de
estudarmos a Bíblia, PALAVRA DE DEUS, e de nos submetermos ao
PODER DE DEUS. Poder esse que, quer queiramos ou não, é real,
onipresente, onisciente e onipotente.
Quando não se acredita na verdade, não significa que a mesma
deixará de ser verdade ou será mais ou menos verdade. A verdade é
imutável e invariável, mesmo que tenhamos certeza que não o seja. A
certeza nem sempre é sinônimo de verdade.
Como a Bíblia é a verdade, podemos então ter certeza nas
declarações que nela estão inseridas. Como Jesus Cristo, o Unigênito do
Pai, é o Caminho, e a Verdade e a Vida (João 14.6) assim podemos crer na
Vida Eterna.
Nos dias de comemorações do dia dos mortos (finados),
lembremo-nos que após a morte vem a Vida Eterna e que para o salvo por
Jesus Cristo, o que se tornou filho de Deus, o fiel seguidor de Cristo, a
Vida Eterna é de gozo no verdadeiro Paraíso Divino ( Mat. 15.21; Luc
23.43).
É necessário também lembrar-se que Deus é Deus dos vivos e não
de mortos (Mat 22.32) Não temos o costume de orar, pedir, suplicar,
rogar pelos mortos nem tampouco a eles. Não podemos ficar rezando por
eles. A Bíblia diz que após a morte o espírito volta a Deus e o corpo volta
ao pó.
O homem com Deus sempre terá vida.
A VIDA APÓS A MORTE É, E SEMPRE SERÁ, VIDA
VIDA ETERNA .

Vamos abastecer nossa despensa da ação Social. Óleo, açúcar, arroz, feijão,
farinha, macarrão, leite, etc.

PASTOR PAULO ROBERTO SÓRIA
pastorsoria@iebam.org.br

FALECIMENTO

Faleceu o Sr. Wilson, pai da nossa irmã Silmara Mizarelo.
Rogamos as bênçãos do consolo sobre a irmã Amélia e seus filhos Silmara,
Simone e Junior, assim como netos e demais familiares.
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

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

