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* Prelúdio
instrumentos
ESTAMOS REUNIDOS PARA BUSCAR A PRESENÇA DO SENHOR AQUELE QUE DÁ ALÍVIO, FORÇA E CONSOLO
“Cantai, ó céus, e exulta, ó terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor
consolou o seu povo, e se compadeceu dos seus aflitos.”
Isaías 49.13
* Oração
* Hino 330 HCC Descansando no Poder de Deus (Hoffmann/Showalter)
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas e Pastorais
* Hino: Aclame ao Senhor
congregação
Meu Jesus, Salvador,
outro igual não há
Todos os dias quero cantar
das maravilhas de teu amor
Consolo, abrigo,
força e refúgio é o Senhor
Com todo o meu ser,
com tudo o que sou,
sempre te adorarei
Aclame ao Senhor
toda a terra e cantemos

Poder majestade
e louvores ao Rei
Montanhas se prostrem
e rujam os mares
ao som de teu nome
Alegre te louvo
por teus grandes feitos
Firmado estarei,
sempre te amarei
Incomparáveis
são tuas promessas pra mim

O SENHOR, QUE DÁ ALÍVIO, FORÇA E CONSOLO NOS
ENCORAJA A PROSSEGUIR
“Posso todas as coisas naquele que me fortalece.” Filipenses 4.13
* Cântico: Se Deus é por nós
congregação
Se Deus é por nós,
quem será contra nós? (4x)
Podemos todas as coisas
naquele que nos fortalece
Jesus nos fortalece
e podemos todas as coisas
Se Deus é por ti,
quem será contra ti? (4x)
Tu podes todas as coisas

naquele que te fortalece
Jesus te fortalece
e tu podes todas as coisas
Se Deus é por mim,
quem será contra mim? (4x)
Eu posso todas as coisas
naquele que me fortalece
Jesus me fortalece
e eu posso todas as coisas

* Hino 33 HCC Deus cuidará de Ti (Martin)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Leitura Bíblica Mateus 11.25,30

25. Naquele tempo falou Jesus, dizendo: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e
da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos
pequeninos.
26. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado.
27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai; e ninguém conhece
plenamente o Filho, senão o Pai; e ninguém conhece plenamente o Pai, senão o
Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar.

28. Vinde a mim, todos os que estai cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde
de coração; e achareis descanso para as vossas almas.
30. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo e leve.

* Mensagem
Pr Sória
“Indo ao encontro de quem dá alívio, força e consolo”
“Compadece-te de mim, ó Deus, compadece-te de mim, pois em ti se refugia a minha
alma; à sombra das tuas asas me refugiarei, até que passem as calamidades.”
Salmo 57.1-2
* Celebração da Ceia Memorial
* Distribuição do pão - 358 HCC Ó Cristo, o pão da vida (cantado com a
melodia 130 HCC)

* Distribuição do Cálice (514 HCC Venham à mesa 1ª e 3ª estrofes)
* Hino 37 HCC Deus vos guarde pelo seu poder (Rankin/Tomer)
* Oração
* Poslúdio
instrumentos

CULTO
DALVORADA
CULTO
VESPERTINO
01 ABRIL
de JUNHO
2014- -06h00
19h00
08 de
dede
2012

* Prelúdio

instrumentos

APESAR DE NÃO SERMOS MERECEDORES, O SENHOR NOS
RECOMPENSA COM SEU AMOR
“ Pois, quem jamais conheceu a mente do Senhor? ou quem se fez seu conselheiro? Ou
quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e
para ele, são todas as coisas; glória, pois, a ele eternamente. Amém. “ Romanos 11.34-36
CULTO
DALVORADA
CULTO
VESPERTINO
07 de
JULHO
de2012
2013 -19h00
08 de
ABRIL
de
- 06h00

CULTO VESPERTINO
* Oração
01 de DEZEMBRO de 2013 - 19h00
* Hino 52 HCC-Grandioso és Tu (Boberg/mel sueca)
* Interlúdio
instrumentos
* Inspiração Musical “Caminhando com Deus” (Germano) Coro Idade de Ouro
* Boas Vindas e Pastorais
APESAR DE NÃO SERMOS MERECEDORES, O SENHOR
RECOMPENSA NOSSO TRABALHO
“Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel; sobre o pouco foste fiel, sobre
muito te colocarei; entra no gozo do teu senhor.” Mateus 25.21
* Cântico: Senhor te quero

Eu Te busco, Te procuro, ó Deus, No
silêncio Tu estás.
Eu Te busco, toda hora espero em Ti,
Revela-Te a mim.
Conhecer-Te eu quero mais.
Senhor, Te quero, quero ouvir Tua
voz, Senhor, Te quero mais.
Quero tocar-Te, tua face eu quero ver
Senhor, Te quero mais.

Prosseguindo, para o alvo eu vou
A coroa conquistar.
Vou lutando, nada pode me impedir.
Eu vou te seguir,
Conhecer-Te eu quero mais.
Senhor, Te quero, quero ouvir Tua
voz, Senhor, Te quero mais.
Quero tocar-Te, Tua face eu quero ver
Senhor, Te quero mais.

* Cântico: Tributo a Jeová

Ale, ale, aleluia
(4x)
Eu sou grato por tudo que tenho
O tesouro maior deste mundo
Me foi dado como herança eterna
Maior prova de um amor
tão profundo
Tenho vida, alegria, todo tempo
Tenho amigos, família,
muitos irmãos

Foi Jesus, meu amigo verdadeiro,
Que fez tudo ao me dar a salvação
Louvarei ao Senhor em todo o tempo;
Seu louvor estará continuamente
Em meus lábios e também no coração
Jesus Cristo será sempre minha
canção.
Ale, ale, aleluia (4x)
Eu sou
grato...

* Hino 422 CC- Trabalho Cristão (FJC/MAM)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical “Alvo Supremo” (J.O.Jr/A.B.D) Coro Idade de Ouro
APESAR DE NÃO SERMOS MERECEDORES, O SENHOR
RECOMPENSA NOSSA FIDELIDADE
“Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.” Apocalipse 2.10b
* Hino 580 HCC-Céu, lindo céu (Torrans)
* Intercessão
* Inspiração Musical “Se meu povo orar”
Coro Idade de Ouro
* Leitura Bíblica Mateus 5.12-17; 6.2-6, 17-18

Mateus 5.12.Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus;
porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós.
13. Vós sois o sal da terra; mas se o sal se tornar insípido, com que se há de
restaurar-lhe o sabor? para nada mais presta, senão para ser lançado fora, e ser
pisado pelos homens.
14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um
monte;
15. nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no
velador, e assim ilumina a todos que estão na casa.
16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas
boas obras, e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus.
Mateus 6.2.Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti,
como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos
homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa.
3 Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita;
4 para que a tua esmola fique em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te
recompensará.
5 E, quando orardes, não sejais como os hipócritas; pois gostam de orar em pé
nas sinagogas, e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em
verdade vos digo que já receberam a sua recompensa.
6 Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai
que está em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará.
17. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, e lava o teu rosto,
18. para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu Pai, que está em
secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará.

* Mensagem
* Oração
* Poslúdio

“ A Recompensa”

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: 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), Luiz Lisboa (tratamento de saúde), Elmo , Elpídio,
Josias ; Sr. Geraldo (Pai da Isabela Juliana); Frank Dias (cirurgia), Gilson e Lourdes
(cirurgia);
Familiares não crentes; Novos crentes. Desempregados.
GRÁVIDAS: Greice Kelly, Daniela Dias, Giselli Chiariello Ximenes; Manuela.

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.

POSSE DO PASTOR MÁRCIO ALEXANDRE NA CBM

A Convenção Batista Mineira dará posse ao Pastor Márcio Alexandre como seu
Executivo, no dia 02/06/2014 em Belo Horizonte. O Pastor Sória foi convidado pela
Diretoria da CBM para ser o orador oficial daquela solenidade. O Culto de Posse será
na segunda feira dia 02 de Junho. Os irmãos que desejarem estar presente,
acompanhando assim o Pastor Sória e prestigiando o Pastor Márcio, saibam que o voo
previsto é o da Gol segunda dia dois, às 15 saída de GRU indo para BH Confins,
voltando na terça feira, dia três às 10h20, chegando em SP GRU 12h05. Que toda a
IEBAM esteja em oração pelo trabalho em Minas Gerais.

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. Trocamos as mangueiras dos hidrantes do tipo P1 para P2 e compramos três
extintores.
4. Colocamos uma porta/parede separando a Bomba da sala de apoio.
5. Troca das lâmpadas HO e reatores do santuário.
6. Adquirimos 3 novos extintores.
7. O engenheiro Fabrício Amoroso está providenciando toda a documentação
necessária. Somos gratos a ele e a todos que tem ajudado.

Atividades

Igreja Evangélica Batista no Alto da Mooca

2º ENCONTRO COM OS HOMENS DA IEBAM
Gostaríamos de marcar um novo encontro com todos homens da IEBAM, vamos
agendar o melhor momento? O irmão Erenilson está ajudando o pastor nesta
tarefa. Participe!
ADOLESCENTES

MOMENTO ESPECIAL dos adolescentes. Aguardem e podem desde já darem sua

opinião, sugestão, desejos e perguntas, pelo face , na página da igreja ou e-mail
iebam@iebam.org.br. Informações com Dani e Julinho.
JANTAR ROMÂNTICO
Dia 13/06 às 20h. Buffet de Crepes - Lar dos irmãos Walter e Márcia Mota.
Todos os casais estão convidados! Confirmar presença com as irmãs Suely e
Damares.
ANIVERSARIANTES JUNHO
02. Cláudia Regina Nesi Leffer
02. Ezequiel Belan
02. Erenilson Santos Nunes
03. Sidney Zames dos Reis
03. Alex Severino da Silva
04. Tatiana Candiotto
05. Elisandra Barbosa de Vasconcelos
08. Maria de Jesus Carvalho Tringoni
08. Patrícia de Luna Chagas
08. Walter Leffer Junior
11. Tatiana Straioto Bianco
12. Antônio Pereira da Silva
12. Maria Célia Fernandes dos Santos
12. Nanci Cunha de Fonseca
13. Vanderly Gouveia
14. Angelina Macedo
14. Vilson Alberto
15. Bárbara do Amaral
16. Nelma Mendes da Silva

17. Tamires Ciuccio
17. Bruna Fernandes dos Santos
17. Sophia Isabel Melo Nunes
18. Adão de Oliveira
18. Fernando Lucena
19. Emanuelle Karolina de Morais Santos
19. Helcias Pereira Louzeiro
20. Felipe Giâo Pampalon
21. Jonathan Guevara Fernandes
23. Ildemara Daniel Aparecido Castro
25. Vanessa Gião Amoroso
25. Izabel Cristina A. Melo Nunes
27. César Marino Chiaça
28. Luciana Moraes
28. Rafaela Ress Pereira da Silva
29. Camila Cunha de Fonseca
29. Elpídio Lisboa Baptista
29. Miriam Maria Vicente Ciuccio

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

01 de JUNHO de 2014

FACILIDADES E DIFICULDADES DO MINISTÉRIO
PASTORAL

Ser profeta moderno é fácil, basta ter quem aceite suas profecias,
saber fazer suas predições, agradar os ouvidos dos incautos e fazer medo nos
crédulos. O Mundo está cheio de falsos profetas, de profetas do mal, de
gurus e de líderes espirituais, leitores de mãos, de búzios e de cartas; de
conselheiros para assuntos religiosos, assessores místicos para o “equilíbrio
holístico” da vida pessoal, familiar ou empresarial. Basta chamar-se profeta,
pastor, apóstolo, missionário ou bispo ou ainda ser chamado por alguém
para ser seu “mentor espiritual”.
Ser pastor moderno também é fácil, basta falar bonito, ser
empolgado, decorar alguns versos bíblicos bem contundentes. Fundar uma
igreja, ter um grupo fanatizado ou emocionalmente dependente. Saber
manter uma boa relação política, ser simpático e envolvente. Ser pretensioso
e demonstrar suas capacidades e aptidões para poder agradar o grupo que
sustenta a tesouraria.
Ter sucesso no ministério é muito fácil, basta ser agradável aos que
vivem nas igrejas, saber se assessorar de pessoas leais e capazes, ser um bom
comunicador e um bom animador de programa de auditório, pronto, o
sucesso está garantido. Promover bastante música, não precisando ser de
muito boa qualidade, mas deve ser bem envolvente, emocionante repetitiva e
bem eclética.
Ser Profeta de Deus, ser Pastor segundo o coração do Senhor, no
entanto, é outra realidade, precisa de outros quesitos:
01. Primeiro o Profeta, o Pastor, tem que ter uma experiência pessoal com
Deus: ser convertido ao Senhor. Amar ao Senhor sobre tudo. Ser submisso
ao Senhor.
02. Depois o Pastor/Profeta tem que ser chamado por Deus para o exercício
do Ministério Pastoral Profético.
03. Em seguida o Pastor tem que ser preparado, testado e equipado para
ministrar.
04. O Profeta/Pastor tem que ouvir a Voz do Senhor.
05. O Pastor/Profeta tem que temer ao Senhor mais que aos homens.
06. O Profeta/Pastor tem que ser fiel ao Senhor custe o que custar.
07. O Pastor precisa amar seu rebanho, seu ministério sua vocação.
O sucesso do Pastor não pode ser medido por métodos, estatísticas
e critérios humanos e empresarias. No Reino de Deus a regra não é a de se
medir “custo/beneficio” como se fora um negócio do mundo.
A igreja de Cristo não é administrada para dar “lucros”
financeiros, nem mesmo para ser avaliada quantitativamente. O verdadeiro
sucesso é o do estabelecimento do Reino de Deus, não o inchaço do “rol de
membros”. As igrejas preocupam-se demasiadamente com o número de
pessoas participantes de seus cultos e atividades e se descuram da vida
espiritual, do engajamento na causa de Cristo, do crescimento pessoal, da
fidelidade aos ensinos bíblicos e à observância da vontade de Deus.

PASTOR PAULO ROBERTO SÓRIA
pastorsoria@iebam.org.br

