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* Prelúdio

instrumentos

SENHOR: DÁ-ME UM CORAÇÃO IGUAL AO TEU
“Lançai de vós todas as vossas transgressões que cometestes contra mim; e criai em vós um
coração novo e um espírito novo; pois, por que morrereis, ó casa de Israel, Porque não
tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus; convertei-vos, pois, e
vivei,”Ezequiel 18.31.32

* Oração
* Hino 4 HCC-Santo, Santo, Pai bondoso!
* Interlúdio
* Boas Vindas e Pastorais

(Owens)

congregação
instrumentos

SENHOR: DÁ-ME UM CORAÇÃO IGUAL AO TEU
CORAÇÃO DISPOSTO A OBEDECER
“E lhes darei um só coração, e porei dentro deles um novo espírito; e tirarei da sua carne o
coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos,
e guardem as minhas ordenanças e as cumpram; e eles serão o meu povo, e eu serei o seu
Deus.” Ezequiel 11.19,20

* Cântico: Vamos adorar a Deus

Vamos adorar a Deus
Vamos adorar a Deus
Vamos exaltar Seu nome
Vamos adorar a Deus
Ele veio em minha vida num dia

congregação

Especial
E trocou meu coração por um novo
coração
E esta é a razão porque eu canto que...
Vamos adorar a Deus.

* Cântico: Dá-me um coração igual ao teu
Se tu olhares Senhor
pra dentro de mim
Pouco encontrarás de bom
Mas um desejo eu tenho
De ser transformado
Preciso tanto do teu perdão
Dá-me um novo coração
Dá-me um coração igual ao Teu
Meu Mestre!
Dá-me um coração igual ao Teu
Coração disposto a obedecer
Cumprir sempre o teu querer

congregação

Dá-me um coração igual ao Teu
Ensina-me a amar o meu irmão
A olhar com teus olhos,
perdoar com teu perdão
Enche-me com Teu Espírito
Endireita os meus caminhos, oh Deus
Dá-me um coração igual ao Teu
Meu Mestre!
Dá-me um coração igual ao Teu
Coração disposto a obedecer
Cumprir sempre o Teu querer
Dá-me um coração igual ao Teu

SENHOR: DÁ-ME UM CORAÇÃO IGUAL AO TEU
CORAÇÃO DISPOSTO A CUMPRIR SEMPRE TEU QUERER
“Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito estável. Não
me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu santo Espírito. Restitui-me
a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário.” Salmo 51.10-12
* Hino 256 HCC-Jesus quer entrar hoje em teu coração (Carmichael)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Leitura Bíblica Ezequiel 36.26-30 (NTBLH)
26. Eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo.
Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração
bondoso, obediente.

27. Porei o meu Espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam às
minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei.
28. Aí vocês viverão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o
meu povo, e eu serei o seu Deus.
29. Eu os livrarei de todas as coisas que os tornam impuros. Darei ordem
para que haja bastante trigo, e assim não haverá mais tempos de fome no
meio de vocês.
CULTO VESPERTINO
30. Aumentarei
a produção
de frutas e das plantações de cereais, de modo
01 de DEZEMBRO
de 2013 - 19h00
que não haverá mais épocas de fome que façam vocês passarem vergonha no
meio das outras nações.
* Mensagem
“Coração bondoso e obediente”
Pr Sória
* Oração
* Cântico “Dá-me um coração igual ao Teu”
* Poslúdio
instrumentos
CULTO
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* Prelúdio

instrumentos
O SENHOR RENOVA A NOSSA ALEGRIA
“O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar; ele se deleitará em ti
com alegria; renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo.” Sofoias 3.17
* Oração
* Hino 323 HCC- Eu alegre vou na sua luz (DeVenter/Weeden) congregação
* Interlúdio
instrumentos
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
* Boas Vindas e Pastorais
* Cântico: O Senhor Deus está no meio de Ti
congregação
O Senhor Deus está no meio de Ti Ele em amor te renovará
O Senhor Deus te salva
e deixará sobre ti
e sobre ti se alegrará
A Alegria (4x) deixará.
* Cântico: Quero te louvar
congregação
Mesmo imperfeito como sou,
Com Tua paz, enche o meu ser,
Quero abrir meu coração
Com Teu perdão renova-me
E te louvar, te engrandecer
Sei que Tu estás aqui.
Pois só Tu és o meu Senhor.
Há uma expressão de amor,
Mesmo sabendo quem eu sou
Sinto Tua presença em mim,
Cuida de mim com Teu amor
O SENHOR RENOVA AS NOSSAS FORÇAS
“mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças; subirão com asas como
águias; correrão, e não se cansarão; andarão, e não se fatigarão.” Isaías 40.31
* Cântico: Mas os que esperam no Senhor
congregação
Mas os que esperam no Senhor
Correrão e não se cansarão
Renovarão as suas forças
Caminharão
Subirão com asas como águias
e não se fatigarão.
* Leitura 261 HCC Deus renova nossas forças

* Hino 462 HCC- Cristo me amou e me livrou (Rowe/Smith) congregação
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
O SENHOR RENOVA AS NOSSAS ESPERANÇAS
“Ó SENHOR Deus, tem compaixão de nós, pois esperamos que nos ajudes. Sê o
nosso protetor todos os dias, sê o nosso Salvador em tempos de dificuldades.”
Isaías 33.2
* Cântico: Minha esperança
congregação
Minha esperança está no Senhor
Sua misericórdia vem no
Desde agora e para sempre
amanhecer
Minha esperança está no Senhor, só Para encontrar aquele
no Senhor
que se arrependeu
Eu me entrego na presença
Traz o perdão e liberta o coração
do Senhor
Quem nele confiar
O que conhece o começo e o fim
a paz encontrará
O vendaval
Minha esperança está no Senhor
diante dele se acalmou
Desde agora e para sempre
Ele morreu por nós
Minha esperança está no Senhor,
por você e por mim
só no Senhor
Minha esperança ...
* Intercessão
O SENHOR RENOVA A NOSSA MENTE
“E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa
mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de
Deus.” Romanos 12.2
* Cântico: Renova-me, Senhor Jesus
congregação
Renova-me, Senhor Jesus,
Porque muito que há dentro de
já não quero ser igual
mim
Renova-me, Senhor Jesus,
Necessita ser mudado, Senhor
põe em mim teu coração
* Leitura Bíblica Jeremias 10.23 e II Coríntios 5.16-18
Jeremias 10.23 - Ó SENHOR Deus, eu sei que o ser humano não é dono
do seu futuro; ninguém pode controlar o que acontece na sua vida.
II Coríntios 5.16. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras
humanas quando julgarmos alguém. E, se antes de nos termos tornado
cristãos julgamos Cristo de acordo com regras humanas, agora não
fazemos mais isso.
17. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa; acabou-se o que era
velho, e já chegou o que é novo.
18. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos
transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer
com que os outros também sejam amigos dele.
* Mensagem
“Deus nos renova”
Pr Soria
* 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; 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
Familiares não crentes; Novos crentes. Desempregados.
Giselli Chiariello Ximenes; Néia Oliveira, Alessandra Prystupa,
Larissa Amoroso Aiello
GRÁVIDAS:

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, 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.

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.

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 de MARÇO: Casamento Leonard Albert e Patrícia
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.
ANIVERSARIANTES MARÇO

01. Edelyn Isabel Norberto Gomes
03. Eden Santos Rios
03. Juliana Martins de Brito
03. Ricardo Pereira Dias
05. Leidiane Moraes Sousa
05. Pedro Aziz
07. Tânia Maria Kammer
09. Ana Cláudia Lopes Silva
09. Wilson Pinheiro Rodrigues
10. Isabela Juliana Ress Pereira
10. Marcia Aparecida Fleming Mota
10. Wilson de Oliveira Batista

13. Eli Jorge Neto
14. Luis Carlos Herculino
15. Lucas Gabriel Melo Nunes
16. Niuler J Silva Pires
17. Jean Alves de Deus
17. Mildreane de Lamos Valim
21.Helena Ruduk de Brito
21.Miriam Distefano
23.Neuza Faria Cano
24. Gustavo Fernandes Silva
30. Júlio Nunes de Lima Neto
31. Maria Alexandrina Basso

Que o Senhor derrame bênçãos especiais sobre a sua vida e que o novo
ano seja de vitórias!
Pastor Sória
“IEBAM - Igreja de Jesus Cristo
Árvore que o Senhor plantou junto a águas de abundantes bênçãos”

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

23 de FEVEREIRO de 2014

DEUS NOS RENOVA A CADA MANHÃ
Mesmo quando temos dias incertos e noites de pesadelo, nossa
esperança está no Senhor que vai renovar nossas forças pela manhã e nos
dar o livramento na hora de perigo. Basta orar e confiar.
“Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor; pela manhã apresentarei a ti a
minha oração, e vigiarei. Salmos 5:3
Nossa alegria se renova devido as misericórdias do Senhor e
mesmo que tenhamos um longo período de dor, podemos nos assegurar
que Ele renovará o ânimo, a esperança e a confiança, nos restaurando as
forças. “Porque a sua ira dura só um momento; no seu favor está a vida. O
choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30:5
Nós não temos possibilidade de prever nosso futuro, nem mesmo
de prover algo para o nosso amanhã sem que o Dono da Vida o permita. O
homem não é dono de sua vida nem de seu amanhã. Somos incapazes de
exercer pleno controle de nossa vida. Somos dependentes de Deus. “Eu sei,
ó Senhor, que não é do homem o seu caminho; nem do homem que
caminha o dirigir os seus passos”. Jeremias 10.23.
Quando reconhecemos que precisamos da ajuda de Deus, que
temos necessidade de proteção e de forças para vencer as lutas e tentações,
os desafios e obstáculos e humildemente rogamos ajuda em oração,
sentimos a segurança e bênção sobre nós. “Senhor, tem misericórdia de
nós; pois por ti esperamos! Sê tu a nossa força cada manhã, nossa salvação
na hora do perigo”. Isaias 33.2
Ao termos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, passamos a
ter uma nova vida e o medo de viver ou de morrer, de sofrer ou de perder, de
ser julgado ou de ser condenado passou para uma nova dimensão, que é a
do perdão, restauração e salvação. Em Cristo somos uma nova pessoa, por
isso, não usamos de regras do passado, não julgamos nem condenamos
ninguém e por ninguém somos julgados.
NTBLH 2 Cor 5. 16 -17 Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras
humanas quando julgarmos alguém. E, se antes de nos termos tornado cristãos
julgamos Cristo de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais isso. 17
Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa; acabou-se o que era velho, e já
chegou o que é novo.
“Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já
passaram; eis que surgiram coisas novas”!

PASTOR PAULO ROBERTO SÓRIA
pastorsoria@iebam.org.br

