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* Prelúdio
instrumentos
“ A MINHA LINGUAGEM E A MINHA PREGAÇÃO NÃO
CONSISTIRAM EM PALAVRAS PERSUASIVAS DE SABEDORIA,
MAS EM DEMONSTRAÇÃO DO ESPÍRITO DE PODER; PARA QUE
A VOSSA FÉ NÃO SE APOIASSE NA SABEDORIA DOS HOMENS,
MAS NO PODER DE DEUS.” I Coríntios 2.4,5
* Oração
* Hino 366 CC Firmeza (Mote/Bradbury)
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas e Pastorais
* Hino: Aclame ao Senhor
congregação
Meu Jesus, Salvador,
Poder majestade
outro igual não há
e louvores ao Rei
Todos os dias quero cantar
Montanhas se prostrem
das maravilhas de teu amor
e rujam os mares
Consolo, abrigo,
ao som de teu nome
força e refúgio é o Senhor
Alegre te louvo
Com todo o meu ser,
por teus grandes feitos
com tudo o que sou,
Firmado estarei,
sempre te adorarei
sempre te amarei
Aclame ao Senhor
Incomparáveis
toda a terra e cantemos
são tuas promessas pra mim
“PORQUE A PALAVRA DE DEUS É VIVA E EFICAZ, E MAIS
CORTANTE DO QUE QUALQUER ESPADA DE DOIS GUMES, E
PENETRA ATÉ A DIVISÃO DE ALMA E ESPÍRITO, E DE JUNTAS E
MEDULAS, E É APTA PARA DISCERNIR OS PENSAMENTOS E
INTENÇÕES DO CORAÇÃO.” Hebreus 4.12
* Cântico: Estrela da manhã
congregação
És a nossa estrela da manhã
Te louvamos ó Senhor
Cordeiro Santo que nos trouxe a paz (ó Senhor)
Em tuas mãos está todo o vencer
Pelo teu imenso amor
Resposta a todo aquele que clamar Manifesta teu perdão e poder
A verdade é Tua palavra
E assim vamos
e não podes mentir
te adorar para sempre
Por isso estamos aqui
Pra sempre ó meu Deus.
* Hino 215 HCC Livro santo (Sodré)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical
* Leitura Bíblica João 16.7-11 e I Coríntios 1.21-24

João 16.7 Todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá; pois se eu não for,
o Ajudador não virá a vós; mas, se eu for, vo-lo enviarei.
8 E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo:
9 do pecado, porque não crêem em mim;

10 da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais,
11 e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado.
I Coríntios 1.21
Visto como na sabedoria de Deus o mundo pela sua sabedoria não conheceu a
Deus, aprouve a Deus salvar pela loucura da pregação os que crêem.
22 Pois, enquanto os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria,
23 nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, e loucura
para os gregos,
24 mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de
Deus, e sabedoria de Deus.
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* Mensagem

“A loucura da pregação e a pregação dos loucos”

* Oração
* Poslúdio
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* Prelúdio
instrumentos
“PORQUE DEUS ENVIOU O SEU FILHO AO MUNDO, NÃO PARA
QUE JULGASSE O MUNDO, MAS PARA QUE O MUNDO FOSSE
SALVO POR ELE.
QUEM CRÊ NELE NÃO É JULGADO; MAS QUEM NÃO CRÊ, JÁ
ESTÁ JULGADO; PORQUANTO NÃO CRÊ NO NOME DO
UNIGÊNITO FILHO DE DEUS.” João 3.17,18
* Oração
* Hino 311 HCC-Deus enviou Jesus (Geier)
* Interlúdio
instrumentos
* Inspiração Musical “Santo Ele é”
Coro IEBAM
* Boas Vindas e Pastorais
* Cântico: Grandioso é o Senhor
CULTO
DALVORADA
CULTO
VESPERTINO
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08 de
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de
- 06h00

Vestido de esplendor
O Santo Deus de Amor
É Rei da criação, Rei da criação.
Na luz envolto está,
Pra sempre reinará
O Deus da salvação,
Deus da salvação.
Grandioso é o Senhor!
Cantarei: “Grandioso é o Senhor!”
Seu nome exaltarei;
Grandioso é o Senhor!
Eterno e imortal,
Princípio e final
Senhor da terra e céus,
Senhor da terra e céus.

Deus Pai, Deus Salvador
Deus Consolador,
Ele é o Trino Deus, é o Trino Deus.
Grandioso é o Senhor!
Cantarei: “Grandioso é o Senhor!”
Seu nome exaltarei;
Grandioso é o Senhor!
Então minh'alma canta a ti, Senhor:
“Grandioso és tu! Grandioso és tu!”
Então minh'alma canta a ti, Senhor:
“Grandioso és tu! Grandioso és tu!”
Grandioso é o Senhor!
Cantarei: “Grandioso é o Senhor!”
Seu nome exaltarei;
Grandioso é o Senhor!

* Cântico: Jesus a essência da adoração
Quando o som se vai tudo se desfaz
Eu me achego a ti
Para dar-te, ó Deus, algo de valor
Que alegre a ti.
Dar-te-ei mais que uma canção
Pois a música em si
não é o que queres de mim.
Tu sondas meu interior
Sabes tudo o que sou
E queres meu coração.
Quero adorar-te com minha alma
És o meu Salvador,
a essência do meu louvor.
Perdão, Senhor, é o que mais quero.
És o meu Redentor,

a essência do meu louvor.
Não sei explicar
Teu grandioso amor
Tu mereces mais.
Fraco e pobre eu sou,
mas o que tenho é teu.
Minha vida dou.
Dar-te-ei mais que uma canção
Pois a música em si
não é o que queres de mim.
Tu sondas meu interior
Sabes tudo o que sou
E queres meu coração.
Quero adorar-te ...

* Hino 251 HCC- Salvação Jesus me dá (Souza/Fisher)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical “Louvai a Deus”
Coro IEBAM
“E ELE É A PROPICIAÇÃO PELOS NOSSOS PECADOS, E NÃO
SOMENTE PELOS NOSSOS, MAS TAMBÉM PELOS DE TODO O
MUNDO.” I João 2.2
* Cântico: Poderoso para salvar
Todos necessitam de um amor
sobre a morte venceu Me aceita com
perfeito, perdão e compaixão
meus medos, falhas e temores,
Todos necessitam de graça e esperança enche o meu viver, a minha vida
De um Deus que salva
entrego pra seguir teus passos,
Cristo move as montanhas e tem
A ti me rendo
poder pra salvar, tem poder pra salvar Cristo, move as montanhas...
Para sempre, autor da salvação
Possa o mundo ver brilhar a luz
Jesus a morte venceu,
Cantamos para a glória do Senhor
Jesus Cristo.
* Intercessão

* Hino 262 HCC-Deixa o Salvador te ajudar
* Leitura Bíblica Hebreus 7.23-26

(Reynolds)

23 E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque
pela morte foram impedidos de permanecer,
24 mas este, porque permanece para sempre, tem o seu sacerdócio perpétuo.
25 Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a
Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles.
26 Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado,
separado dos pecadores, e feito mais sublime que os céus;

* Mensagem “Salvação para o que crê”
* Celebração da Ceia Memorial
* Distribuição do pão (Lá naquela cruz Coro IEBAM)
* Distribuição do Cálice (123 CC Cordeiro Bendito)
* Oração / Hino 521 CC Cidade Santa
* Poslúdio
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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); Val (irmã da Irene);
Familiares não crentes; Novos crentes. Desempregados.
GRÁVIDAS: Greice Kelly, Daniela Dias, Giselli Chiariello Ximenes

MINISTÉRIOS EM AÇÃO

Atividades

Igreja Evangélica Batista no Alto da Mooca

CALENDÁRIO

11/Julho (Sex) Ministério de Casais - Lar Júlio e Dani - 20h - Confirme sua
presença com a irmã Suely.
12/Julho (Sáb) Encontro dos homens da IEBAM
25/Julho (Sex) Ministério Rute e Noemi - encontro na casa da irmã Cida.
Informações com a irmã Soraia.
26/Julho (Sáb) M.C.A - Casa da irmã Júlia - 17h
26/Julho (Sáb) Encontro Jovens Casais Casados e namorados - 19h30
2º ENCONTRO COM OS HOMENS DA IEBAM - EM ATIBAIA
Marcamos um novo encontro com todos homens da IEBAM. Os irmãos
Erenilson e Toninho estão ajudando o pastor nesta tarefa. Se o tempo permitir
vamos “escalar” a Pedra Grande. Levem um agasalho e boné.
Dia 12 de Julho, saída da IEBAM às 08h00. Participe! Sua presença será uma
bênção.

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.

CONSELHO FISCAL
Reunião do Conselho com o pastor no dia 19 de Julho às 15h. Os conselheiros
são aguardados para tratarmos de assuntos importantes para a vida da IEBAM.

O GABINETE PASTORAL ESTÁ SEMPRE ÀS SUAS ORDENS

ANIVERSARIANTES JULHO

Aproveite e desfrute de bênçãos no convívio com o Pastor. O gabinete é lugar de
trabalho, estudo, reunião, aconselhamento, orientação, planejamento e muita
oração. O Pastor está sempre disposto a dar esclarecimento, tirar dúvidas e ensinar a
Palavra de Deus a todos que o procurarem. Quem tiver alguma dúvida, crítica ou
desejar qualquer informação sobre a vida da igreja, seu funcionamento, suas finanças,
sua diretoria ou sobre os ministérios procure o Pastor da igreja. Participe, comunique
colabore e se instrua.

EBF ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS
15 a 19 de Julho de 2014 / Equipe dia 14/07.
Procure a irmã Natália e coloque-se à disposição!
RETIRO FAMÍLIA IEBAM

Carnaval 2015
Inscrições com a irmã Ângela Chiariello.
Ore e participe!

01. Klarissa Belan
02. João Erich Kammer
02. Maria do Carmo Fagundes
04. Lucy Pereira Dias
04. Paulo Soares Castro
08. Marilu Bernardes Sória Borg
13. Cláudio Thiago de Ávila Menezes
14. Luciana Meneguelli Puerta
15. Rozineia Farias de Oliveira
16. Sirléia Nunes Barbosa
19. Salvador Ialamov
19. Daniela de Oliveira Batista de Lima

21. Francisco Pereira de Quadro
23. Eliane dos Santos da Silva
23. Esmeralda Lopes Torrubia Pereira
27. Guilherme G. Chifferri
28. José Roberto Distefano
28. Raíssa Petcov dos Reis
29. Ângelo Fernando Meneguello
29. Aline Cristina Gomes Pereira
31. Carmelo Archela
31. Isabella dos Santos Herculino

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.

06 de JULHO de 2014

AÇÃO DE GRAÇAS

“Vinde, e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito por
mim." (Salmo 66.16)
"Dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo."
(Efésios 5.20)

Somos devedores a Deus de tudo o que temos e somos. Devemos
nossa vida, nossa saúde, nossos bens e tudo o mais. Não poderíamos
respirar se Deus não o permitisse. Só entendemos que Deus é o Criador e
Senhor, pela graça divina.
Não seriamos capazes de amar a Deus se Ele não nos amasse
primeiro. Deus nos ama e se revelou a nós por intermédio de Jesus Cristo.
Somos devedores a Deus de nossa salvação. Ninguém é salvo por mérito ou
esforço pessoal, mas exclusivamente pela Graça, através do toque do
Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e juízo (João 16.8).
A cada dia Deus nos dá o que precisamos. Ele vem em nossa
direção provando Seu grande amor e misericórdia. Precisamos fazer como o
Salmista que diz: "Eu te oferecerei ações de graça." (Salmo 56.12) e o profeta que
conclui: "Celebrarei as benignidades do Senhor, e os louvores do Senhor, consoante
tudo o que o Senhor nos tem concedido." (Isaías 63.7)
São tantas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o seu
povo que, por mais que venhamos a nos esforçar, não conseguiremos
inumerá-las. Mesmo que passemos por lutas e dificuldades, por provações e
conflitos, mesmo que a doença ou a dor venha a nos assolar, ao iniciarmos a
contagem de bênçãos, veremos que o número destas e muito maior que o
daquelas.
Devemos dar Graças a Deus por todas as coisas em todos os
momentos e qualquer lugar. Deus conhece o nosso levantar e o nosso deitar,
Ele sabe quando nos levantamos e nos sentamos; percebe o nosso
pensamento de longe e antes mesmo que a palavra chegue aos nossos lábios
Ele já a ouviu.
O Senhor nos cerca por detrás e pela frente e nos protege. O
Senhor nos sonda e nos conhece. (Salmo 139)
Hoje é dia de AÇÃO DE GRAÇAS, cada dia é dia, cada hora é
hora de darmos graças ao Senhor por todos os seus bem-feitos. "Bom é render
graças ao Senhor, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a
tua benignidade, e à noite a tua fidelidade."(Salmo 92.1)
"Daí graças ao Senhor, porque Ele é bom; porque a sua benignidade dura para
sempre." (Salmo 118.1)
PASTOR PAULO ROBERTO SÓRIA

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
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