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* Prelúdio
instrumentos
“Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração
perante a tua face, Senhor, Rocha minha e Redentor meu!”Salmo 19.14
* Oração
* Hino 401 HCC Logo de manhã (Aristeu Pires)
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas e Pastorais
“A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para saberdes
como deveis responder a cada um.” Colossenses 4.6
* Cântico: Reinar em mim
congregação
Sobre toda a terra Tu és o Rei
Sobre as montanhas
e o por do sol
Uma coisa só meu desejo é
Vem reinar em mim Senhor.
Reinar em mim com teu poder
Sobre a escuridão,
sobre os sonhos meus
Tu és o Senhor
de tudo o que sou
Vem reinar em mim Senhor

* Cântico: Tua vida em minha vida
Vem em mim reinar
em tudo o que eu sou
Te convido já,
a governar a minha vida
Que meus atos e palavras

Sobre meu pensar,
tudo o que eu falar
Faz-me refletir a beleza que há em Ti
Tu és para mim mais que tudo aqui
Vem reinar em mim Senhor
Reina em mim com teu poder
Sobre a escuridão,
sobre os sonhos meus
Tu és o Senhor de tudo o que sou
Vem reinar em mim Senhor
Vem reinar em mim, Senhor!
(Lieza Coelho)

congregação

Possam expressar amor
Que haja sempre em minha boca
um contínuo louvor em gratidão
Por tua vida em minha vida.

“Seja, porém, o vosso falar: Sim, sim; não, não; pois o que passa daí, vem
do Maligno.” Mateus 5.37
* 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.

(entrega voluntária de dízimos e ofertas consagradas ao Senhor)
* Oração de Gratidão
* Leitura Bíblica Tiago 3.1-12
1 Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um
juízo mais severo.
2 Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse é
homem perfeito, e capaz de refrear também todo o corpo.
3 Ora, se pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, então
conseguimos dirigir todo o seu corpo.
4 Vede também os navios que, embora tão grandes e levados por impetuosos
ventos, com um pequenino leme se voltam para onde quer o impulso do timoneiro.

5 Assim também a língua é um pequeno membro, e se gaba de grandes coisas.
Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia.
6 A língua também é um fogo; sim, a língua, qual mundo de iniqüidade, colocada
entre os nossos membros, contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza,
sendo por sua vez inflamada pelo inferno.
7 Pois toda espécie tanto de feras, como de aves, tanto de répteis como de animais
do mar, se doma, e tem sido domada pelo gênero humano,
8 mas a língua, nenhum homem a pode domar. É um mal irrefreável; está cheia de
peçonha mortal.
9 Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos
à semelhança de Deus.
10 Da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se
faça assim.
11 Porventura a fonte deita da mesma abertura água doce e água amargosa?
12 Meus irmãos, pode acaso uma figueira produzir azeitonas, ou uma videira
figos? Nem tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce.

* Mensagem “Veneno ou antídoto”
* Oração
* Cântico: Espírito
Espírito, Espírito,
Espírito Santo de Deus
Espírito, Espírito,
Espírito Santo de Deus

* Poslúdio

Pr Sória
congregação
Vem controlar todo o meu ser
Vem dirigir o meu viver
O meu pensar, o meu falar
O meu sentir, o meu agir.

instrumentos

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

* Prelúdio
instrumentos
“e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo:
Este é o caminho, andai nele; quando vos desviardes para a direita ou para
a esquerda.” Isaías 30.21
* Oração
CULTO VESPERTINO
de DEZEMBRO
de 2013
- 19h00
* Hino01 467
HCC Por
onde
me conduzir (McKinney)
congregação
* Interlúdio
instrumentos
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
* Boas Vindas e Pastorais
* Cântico: O Senhor é a luz
congregação
CULTO
DALVORADA
CULTO
VESPERTINO
07 de
JULHO
de2012
2013 -19h00
08 de
ABRIL
de
- 06h00

O Senhor é a luz do meu caminho
O Senhor é a força
que salva o seu ungido
O Senhor guia os meus passos
A Ele me entreguei e nele confiarei.
É Ele quem me abençoa e me guarda
E sobre mim levanta o seu rosto
É dele que me vem a paz
A Ele me entreguei e nele confiarei.

Não temo o mal que possa vir
Força não há pra destruir
O amor, a fé e o coração
que do Senhor recebi
Pois é dele que me vem a força
A Ele me entreguei
e nele confiarei.
Aleluia. A Ele me entreguei
e nele confiarei.

“De todo o meu coração tenho te buscado; não me deixes desviar dos
teus mandamentos.” Salmo 119.13
* Cântico: Mãos no arado
congregação
Quem tem posto a mão no arado
Não pode mais olhar pra trás!
Pois quem no arado põe a mão
Trabalho certo e perto,
tem serviço e profissão.
Lança a semente,
espalha pelo chão
Planta em tua terra
Faz do teu trabalho tua guerra.

Quem em Cristo põe a vida
Não pode mais olhar pra trás.
Pois quem ao Mestre deu a mão
Trabalho certo e perto
Tem serviço e profissão.
Prega a Palavra
Ensina ao teu redor.
Mostra em tua vida
Faz das boas novas tua lida.

“Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava
pelo seu caminho; mas o Senhor fez cair sobre ele a iniqüidade de
todos nós.” Isaías 53.6
* 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

(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
“Tão-somente esforça-te e tem mui bom ânimo, cuidando de fazer
conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou; não te desvies
dela, nem para a direita nem para a esquerda, a fim de que sejas bem
sucedido por onde quer que andares.” Josué 1.7
* Hino 370 HCC Vem, Salvador, agora, transformar (Rollo Jr)
* Intercessão
* Hino 369 HCC Cristo, bom Mestre, eis meu querer (Pollard)
* Leitura Bíblica Hebreus 2.1-4

1 Por isso convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos,
para que em tempo algum nos desviemos delas.
2 Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e
desobediência recebeu justa retribuição,
3 como escaparemos nós, se descuidarmos de tão grande salvação? A qual, tendo
sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que
a ouviram:
4 testificando Deus juntamente com eles, por sinais e prodígios, e por múltiplos
milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade.

* Mensagem “ Vida cristã sem desvios”
* Despedida Coral
* Oração / Poslúdio

Pr Soria
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); 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; Amélia (mãe da Silmara); Fernanda Verrone
(recuperação);
Irmãos Nivaldo (cirurgia do olho); Alfredo , Luiz Lisboa (tratamento de saúde),
Elmo , Elpídio, Josias ; Reinaldo Verrone ; Sr. Geraldo (Pai da Isabela Juliana);
Frank Dias (cirurgia), Sr. Genaro (pai do Reinaldo); Carlos Placêncio;
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.

DESPENSA

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

27 (Qui) Ministério da Idade de Ouro - 15h - informações com Dária
28 (Sex) Ministério Rute e Noemi 15h - casa da irmã Lena - informações com Soraia
29 (Sáb) Treinamento da brigada contra incêndio - 08h00 - informações com William
29 (Sáb) Jovens Casais - namorados e casados 19h - No salão social
ABRIL
04 (Sex) Ministério de Casais - casa dos irmãos Carlos e Damares - 20h
PÁSCOA - 20/04/2014
08h00- Café da Manhã
10h30- Culto Matutino Cantata das crianças
19h00- Culto Vespertino Cantata do Coro IEBAM
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.

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

23 de MARÇO de 2014

O VENENO MORTAL E O ANTÍDOTO REAL

Veneno mortal, ou peçonha, é algo produzida e inoculada em alguém
por um animal, mineral ou vegetal. São toxinas, nos animais, utilizadas
ativamente para caçar ou defesa. Exemplo é a peçonha de répteis. Antídoto
Universal é uma substância ou mistura de elementos que neutraliza os efeitos
do veneno.
No ser humano, um dos maiores venenos é a língua, pois cria problemas
nos relacionamentos e destroe reputações, lares, empresas, igrejas e mesmo
vidas.
A "língua comprida" está sempre pronta para contar coisas sobre os
outros. Intencional ou não, torna-se um veneno mortal quando, mesmo sendo
verídico o fato, não edifica mas destrói, e sendo interpretado com malicia é
passado à diante fazendo um estrago como uma granada explodindo no meio
da multidão. A preocupação do crente deve ser sempre na edificação da vida
espiritual, moral e psicológica de todos ao redor.
Não é atitude de servos de Cristo fazer fofocas, mexericos,
maledicências, calúnias e difamações e fazer com que o “disse-que-me-disse”
começe a correr.
“Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de
toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o
genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para salvação.”
(1Pe. 2.1-2.)
O sábio ensino bíblico nos leva a evitar ser parte de comentários e
fofocas. “Agora, porém, despojai-vos, igualmente, de tudo isto: ira, indignação,
maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar.” (Cl. 3.8.);
Nossa língua deve ser usada para o bem de todos, com cortesia, com
amabilidade e gentileza e para o louvor do Senhor. Quando fazemos qualquer
comentário que não seja edificante, nos tornamos difamadores. “Lembra-lhes …,
não difamem a ninguém; nem sejam contenciosos, mas cordatos, dando provas de toda
cortesia, para com todos os homens.”(Tt. 3.1-2.) A intriga alia-se à ira, ao ódio e ao
desejo de destruir devido a inveja e passa a fazer circular o vírus mortal da
desconfiança e da discórdia.
Tiago 1.19 ”Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se
irar.
3.8 "Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno
mortal, e ninguém a pode controlar.3.6 A língua é um fogo. Ela é um mundo de
maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o
fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas."
A solução não é ficar mudo, arrancar a língua, mas aceitar o Senhorio de
Cristo. O antídoto é deixar o Senhor Jesus Cristo ser o Senhor de tudo,
inclusive de nossa língua. Assim seremos benção de paz e não incendiários com
o fogo que vem do inferno para destruir.
“E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de

Deus Pai. Filipenses 2.11
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