CULTO
CULTODALVORADA
MATUTINO
11 de
MAIO de
de 2014
08 16
ABRIL
2012- -10h30
06h00

* Cântico: Família de Amor

* Prelúdio
instrumentos
“Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensino de tua mãe.
Porque eles serão uma grinalda de graça para a tua cabeça,
e colares para o teu pescoço.”
Provérbios 1.8 e 9
* Oração
* Hino 34 HCC Deus dos antigos (Roberts/Warren)
congregação
(3ª estrofe cantar com a seguinte letra: )
3. Nós te louvamos pelas nossas mães
Que Tu nos destes pra nos ensinar
Os Teus preceitos e a fé em Ti
Ajuda, pois, a não nos desviar.
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas e Pastorais
“Honra a teu pai e a tua mãe (que é o primeiro mandamento com
promessa), para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra.”
Efésios 6.2,3
* Cântico: Oração Pela Família (Chapman)
congregação
Deus, a Ti serviremos
Vem encher-nos com tua graça
Pois aos teus pés estaremos.
Digno és de nossa reverência
Minha casa e eu ...
Minha casa e eu
Sempre unidos, orando juntos,
serviremos ao Senhor
Tudo enfrentaremos
Minha casa e eu
confiando em Deus.
serviremos ao Senhor
Uma família unida,
Minha casa e eu
Vivendo sempre em harmonia,
serviremos ao Senhor
amor. Minha casa e eu ...
Serviremos ao Senhor
* Inspiração Musical
* Hino 595 HCC-Que feliz é o Lar

Ministério de Educação Religiosa
(Kashel/Oliveira Filho)
congregação

(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)

* Oração de Gratidão
* Professando a fé diante da igreja
* Leitura Bíblica II Timóteo 1.3-7 (NTBLH)

congregação

Juntos, levemos nosso amor
Juntos, levemos nossa fé
Dizendo ao mundo que em Jesus
Há esperança.

* Oração
* Poslúdio

instrumentos

CULTO
CULTODALVORADA
VESPERTINO
11 de
MAIO de
de 2014
08 de
ABRIL
2012--19h00
06h00

* Prelúdio
instrumentos
SENHOR, ESTAMOS ALEGRES PELA NOVA VIDA EM TI
“Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram;
eis que tudo se fez novo.” II Coríntios 5.17
* Oração
CULTO
VESPERTINO
* Hino01
188
CCA nova do evangelho (Martin, Jones)
de DEZEMBRO de 2013 - 19h00
* Interlúdio
instrumentos
* Inspiração Musical “Cristo é o Senhor”
Coro Feminino
* Boas Vindas e Pastorais
CULTO
DALVORADA
CULTO
VESPERTINO
07 de
JULHO
de2012
2013 -19h00
08 de
ABRIL
de
- 06h00

SENHOR, ESTAMOS ALEGRES
PORQUE PASSAMOS DA MORTE PARA A VIDA
“Em verdade, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me
enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida.”
João 5.24

* Cântico: Jesus Cristo mudou meu viver
Jesus Cristo mudou meu viver (2x)
È a Luz que ilumina o meu ser,
Sim, Jesus Cristo mudou meu viver
Diferente hoje é o meu coração (2x)
Cristo deu me paz e perdão
Sim, diferente hoje é o meu coração

O amor só conhecia em canções
que falavam de ilusões
Tudo agora é diferente,
isto falo a toda gente
Pois Cristo deu-me seu Amor.
Jesus Cristo mudou...

* Celebração de Batismos (hino 274 CC Coro Santo)

3Todas as vezes que lembro de você nas minhas orações, de dia e de noite, eu
agradeço a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como também os meus
antepassados serviram.
4Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez para que eu possa
ficar cheio de alegria.
5Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Loide e Eunice, a sua mãe,
tinham. E tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem.
6Por isso quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você
recebeu quando coloquei as mãos sobre você.
7Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos; pelo contrário, o
Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes.

* Mensagem
“Gerações espelhadas em mães corajosas e prudentes”

Em Cristo somos todos um
Uma família de amor
Uma família de esperança
Família que tem fé.

Pr Sória

.Oh, que belos hinos
Cantam lá nos céus
Pois do mundo,
O filho mau voltou!
Vede no caminho
O bom Pai abraçar
Esse filho que Ele tanto amou.
Glória, Glória os anjos cantam lá
Glórias, glórias
as harpas tocam já.
É o santo coro
dando glória a Deus
por mais um remido
entrar nos céus!

2.Oh, que belos hinos
Cantam lá nos céus
É que já se reconciliou
A alma revoltosa,
Que, submissa a Deus,
Convertida, o mundo abandonou!
Glória, Glória os anjos ...
3.Ó arrependidos,
Hoje festejai
Como os anjos fazem com fervor!
Ide, pressurosos,
Vós, e anunciai
Que se resgatou um pecador
Glória, Glória os anjos ...

SENHOR, ESTAMOS ALEGRES
PORQUE OS CÉUS ESTÃO ALEGRES
“Assim, digo-vos, há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se
arrepende”. Lucas 15.10

* Cântico: Ele é exaltado
Ele é exaltado, o Rei exaltado
Nos céus eu o louvarei
Ele é exaltado o Rei exaltado
seu nome louvarei
Ele é o Senhor,
sua verdade vai sempre reinar

Terra e céus
glorificam seu santo nome
Ele é exaltado,
o Rei exaltado no céu
Ele é exaltado
pra sempre exaltado no céu

* Cântico: Graças dou
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
e o meu louvor
Com as mãos aos céus
Louvo-Te Senhor.
Graças dou,
sempre a Ti eu graças dou.
Graças dou,

(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
SENHOR, ESTAMOS ALEGRES PORQUE
O SENHOR É O MOTIVO DA NOSSA ALEGRIA
“Então irei ao altar de Deus, a Deus, que é a minha grande alegria; e ao som da
harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? e
por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a ele
que é o meu socorro, e o meu Deus.” Salmo 43.4,5
* Hino 262 HCC-Deixa o Salvador te ajudar (Reynolds)
* Intercessão
* Inspiração Musical “Tu és minha luz”
Coro Feminino
* Leitura Bíblica Atos 16.25-34 (NTBLH)
* Mensagem
Pr Soria
“ Casa cheia de alegria por terem crido e serem batizados”
* Inspiração Musical “Este é meu corpo”
Coro Feminino
* Celebração da Ceia Memorial
* Distribuição do pão (514 HCC Venham à mesa)
* Distribuição do cálice (92 CC Morri na cruz por ti)
* Cântico “Oração pela família” (vide culto matutino)
* 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: Josefina , Aparecida Carlos, Waldecy, Alexandrina; Geraldina, Pola Coev ,
Julieta (mãe do irmão Carlos Placêncio), Dorcília ; Amélia (mãe da Silmara); Olga
Duduch Apolônio; Dirce Mizarelo; Dirce Pomar
Irmãos Vagner Sola (cirurgia), Alfredo , Luiz Lisboa (tratamento de saúde), Elmo ,
Elpídio, Josias ; Sr. Geraldo (Pai da Isabela Juliana); Frank Dias (cirurgia),
Familiares não crentes; Novos crentes. Desempregados.
GRÁVIDAS: Greice Kelly, Daniela Dias, Giselli Chiariello Ximenes;
Larissa Amoroso Aiello, Vivian (hospitalizada - 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.

PASTOR MÁRCIO ALEXANDRE
Pastor Márcio será empossado como Executivo da Convenção Batista Mineira.
Oremos por nosso irmão e por todas as igrejas BATISTAS de Minas Gerais. Que
o Senhor abençoe o ministério do Pastor Márcio e sua família. O Pastor Sória foi
convidado para pregar na solenidade de Posse, no dia 02 de Junho em Belo
Horizonte.Desde já nossos parabéns ao Pastor Márcio e felicitações à Convenção
Batista Mineira.
OBRAS DE ADEQUAÇÃO AS NOVAS NORMAS DE SEGURANÇA E
OUTRAS NECESSIDADES
1. Instalamos um novo forro com cerca de 700 placas de forro com
material não combustível e não emissora de fumaça tóxica no salão social.
2. Aplicamos verniz retardante de chamas com selante, não emissor de fumaça
tóxica no forro e lambris do templo. Estamos fazendo o mesmo nas portas.
3. Estamos providenciando a troca das mangueiras dos hidrantes do tipo P1 para
P2 e recarga dos extintores.
4. Colocamos uma porta/parede separando a Bomba da sala de apoio.
5. Troca das lâmpadas HO e reatores do santuário.

Atividades

Igreja Evangélica Batista no Alto da Mooca

2014 - ANO DE FRUTIFICAR
11 de MAIO de 2014

CALENDARIO DE MAIO
23 (sexta)- Ministério Rute/ Noemi - Casa da irmã Elzira
24 (sábado)- Ministério de casais - café da manhã 08h00 - casa Arquimedes e Ângela
17h00 M.C.A
29 (quinta)- Chá da Tarde de Oração e Ministério da Idade de Ouro - 15h
31 (sábado)- Jovens Casais casados e namorados - 19h00
02/06- Posse do Pastor Márcio Alexandre
ROGANDO O CONSOLO DO SENHOR
Faleceu esta semana a irmã Nahir Chiaça, mãe do Cesar Chiaça, rogamos o
consolo do Senhor sobre toda a família, Cesar, Solange Matheus e Lucas.
NASCIMENTO
Registramos o nascimento do Arthur, filho de Néia e Wilson, que Deus
derrame bênçãos sobre toda a família e o bebê.

ANIVERSARIANTES MAIO
07. Aparecida Teixeira Carleto
07. Andréia Alves Bastos
09. Marly César Lopes
12. Dinalva Fernandes Santos
12. Rosiléia Pereira de Toledo Campos
12. Ilda Ferreira Camargo da Silva
12. Gisele Ferreira Castelo Branco
12. Valdina Alves de Souza
13. Luciane Pereira da Silva
14. Silvani de Sousa Farias Oliveira
16. João Alexandre Santos

16. Victoria Fleming Mota
18. Maria Miris Chagas dos Santos
18. Pietro M. Neto
19. Dâmaris Lopes
21. Fernando da Fonseca
23. Walter do Amaral Sobrinho
23. Walter Silva Mota
28. Lia Giovanna Prystuba
30. Maria das Graças Permegiane Felício
30. Ana Rosa Loureiro Rebelo

Querido aniversariante, que sua vida seja santificada na verdade divina. Você deve ser
alegre por causa da alegria de Cristo. A plena e total alegria, portanto receba meus
parabéns e votos de muitas felicidades!

“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.

FELIZ DIA DAS MÃES!
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

