CULTO
CULTODALVORADA
MATUTINO
15 ABRIL
de JUNHO
2014- -06h00
10h30
08 16
dede2012

* Prelúdio
instrumentos
“OS CÉUS PROCLAMAM A GLÓRIA DE DEUS E O FIRMAMENTO
ANUNCIA A OBRA DAS SUAS MÃOS.” Salmo 19.1
* Oração
* Hino 43 HCC Tu és digno (Mills,Paula)
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas e Pastorais
* Hino: Eu vejo a glória do Senhor
congregação
A
Sua
glória
inundando
meu
ser
Eu vejo a glória do Senhor, hoje,
Vou levantar as mãos
aqui
A Sua mão, o seu poder sobre mim e vou receber
Vou louvando o Seu nome,
Os céus abertos hoje vou
Pois eu sinto o Senhor me tocar.
contemplar
O amor descer neste lugar
Eu quero ver agora o seu poder
“PORTANTO, QUER COMAIS QUER BEBAIS, OU FAÇAIS,
QUALQUER OUTRA COISA, FAZEI TUDO PARA GLÓRIA DE
DEUS.” I Coríntios 10.31
* Hino: Eu vivo para a glória de Deus
congregação
A mensagem de graça e perdão.
Eu vivo para a glória de Deus.
Nas ofertas, tempo, dons, talentos,
Eu vivo para a glória de Deus.
No exercício do amor ao povo
Eu vivo para a glória de Deus.
Nas pessoas que me precederam
Eu vejo a glória de Deus.
Jesus morreu por todos
E quem n'Ele está
Não vive mais pra si,
Jesus garante a vida
O Brasil precisa ouvir
A mensagem redentora,
A mensagem de salvação,
A mensagem que liberta,

Que vale a minha vida
Se meus planos não são os Seus?
Pois não sou mais eu que vive
Eu vivo para a glória de Deus.
2.O que tenho, entrego pra servi-lo
Eu vivo para a glória de Deus.
Meu chamado eu sigo em
compromisso
Eu vivo para a glória de Deus
Se meu testemunho eu ofereço,
Eu vivo para a glória de Deus
E no amor a Cristo eu proclamo
A eterna glória de Deus.

“NÃO A NÓS, SENHOR, NÃO A NÓS, MAS AO TEU NOME DÁ
GLÓRIA, POR AMOR DA TUA BENIGNIDADE E DA TUA
VERDADE.” Salmo 115.1
* Hino 23 HCC Não a nós, Senhor (Kerr Neto/Bomilcar)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Leitura Bíblica II Coríntios 4.1-7

1 Pelo que, tendo este ministério, assim como já alcançamos misericórdia, não
desfalecemos;
2 pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas, que são vergonhosas, não andando
com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus; mas, pela manifestação da
verdade, nós nos recomendamos à consciência de todos os homens diante de
Deus.
3 Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem
que está encoberto,

4 nos quais o deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para
que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a
imagem de Deus.
5 Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor; e a
nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus.
6 Porque Deus, que disse: Das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos
corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de
Cristo.
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* Mensagem
* Oração
* Poslúdio

“O Evangelho da glória de Cristo nos anima”

Pr Sória
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* Prelúdio
instrumentos
O SANGUE DE JESUS NOS PERMITE A OUSADIA DE ENTRAR NA
PRESENÇA DO SENHOR
“Tendo pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar, pelo sangue de
Jesus, pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto
é, da sua carne,” Hebreus 10.19,20
* Oração
* Hino 60 HCC-Aleluia! Aleluia! Gratos hinos entoai (Wordsworth/Beethoven)
* Interlúdio
instrumentos
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
* Boas Vindas e Pastorais
* Cântico: Jesus em tua presença
Jesus em tua presença reunimo-nos O véu que separava já não separa
aqui
mais
Contemplamos tua face e rendemo- A luz que outrora apagada agora
brilha e cada dia brilha mais
nos a ti
Pois um dia a tua morte trouxe vida Só pra te adorar e fazer teu nome
grande
a todos nós
E te dar o louvor que é devido
E nos deu completo acesso ao
estamos nós aqui.
coração do Pai
* Cântico: Comunhão e adoração
Hoje estamos, reunidos
para louvar ao Senhor
Sua glória, como um rio,
está neste lugar
Comunhão e adoração
É o que Deus reservou pra nós
Sua alegria está neste lugar
Sua paz entre nós hoje está

Todos juntos, louvemos ao Senhor
Nosso Deus Pai, o autor da criação
No Seu trono, ouvindo Ele está
Nosso louvor, nosso louvor.
Tua igreja, bem unida,
Nenhum mal poderá destruí-la
Ela é forte e poderosa
Sobre a terra prevalecerá.

O PODER DE DEUS NOS PERMITE A OUSADIA DE
TRABALHAR EM SEU REINO
“ Fogem os ímpios, sem que ninguém os persiga; mas os justos são ousados como o
leão.” Provérbios 28.1
* Hino 449 CC- Ousados proclamai (S.W.B.)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical
“Rompendo em fé”
Coro IEBAM
O AMOR DE DEUS NOS PERMITE A OUSADIA DE PROCURAR
VIVER PARA A SUA GLÓRIA
“segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei
confundido; antes, com toda a ousadia, Cristo será, tanto agora como sempre,
engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte.” Filipenses 1.20
* Cântico: Minha esperança
Minha esperança está no Senhor
Desde agora e para sempre
Minha esperança está no Senhor, só
no Senhor
Eu me entrego na presença do
Senhor
O que conhece o começo e o fim
O vendaval diante dele se acalmou
Ele morreu por nós por você e por
mim

Minha esperança ...
Sua misericórdia
vem no amanhecer
Para encontrar
aquele que se arrependeu
Traz o perdão e liberta o coração
Quem nele confiar
a paz encontrará
Minha esperança ...

* Intercessão
*Preparação
Só Deus conhece o meu viver e o que preciso receber
Prepara, agora, meu coração, Senhor
Que Tua glória, nesta hora, se manifeste neste lugar.
* Leitura Bíblica Isaías 26.1-4 e Efésios 3.10-13
Isaías 26.1 Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá: uma
cidade forte temos, a que Deus pôs a salvação por muros e antemuros.
2 Abri as portas, para que entre nela a nação justa, que observa a
verdade.
3 Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti; porque ele
confia em ti.
4 Confiai sempre no Senhor; porque o Senhor Deus é uma rocha eterna.
Efésios 3.10 para que agora seja manifestada, por meio da igreja, aos
principados e potestades nas regiões celestes,
11 segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor,
12 no qual temos ousadia e acesso em confiança, pela nossa fé nele.
13 Portanto vos peço que não desfaleçais diante das minhas tribulações
por vós, as quais são a vossa glória.
* Mensagem
* Oração
* Bênção Coral
* Poslúdio

“Igreja de Cristo: ousada e confiante”

Pr Sória

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.

O GABINETE PASTORAL ESTÁ SEMPRE ÀS SUAS ORDENS

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.

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 - EM ATIBAIA
Gostaríamos de marcar um novo encontro com todos homens da IEBAM, vamos
agendar o melhor momento? Os irmãos Erenilson e Toninho estão ajudando o
pastor nesta tarefa. Se o tempo permitir vamos “escalar” a Pedra Grande. Dia 12
de Julho, saída da IEBAM às 08h00. 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.

EBF ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS
17 a 19 de Julho de 2014
Procure a irmã Natália e coloque-se à disposição!
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. Bruna Fernandes Dos Santos
17. Maria Eduarda Prestes Nabiça
17. Sophia Isabel Melo Nunes
17. Tamires Ciuccio
18. Adão De Oliveira
18. Fernando Lucena
19. Emanuelle Karolina de Morais Santos
19. Helcias Pereira Louzeiro
19. Felipe Amoroso 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

15 de JUNHO de 2014

SER MORDOMO FIEL
PAZ NA VIDA FAMILIAR SENDO MORDOMO FIEL
UM DO OUTRO E AMBOS DE CRISTO NA IGREJA
DO SENHOR

A única forma de sermos felizes na vida conjugal é termos a
vida de ecônomos fieis em todos os aspectos de viver.
CUIDAR AMAR ALIMENTAR
A missão de cada cônjuge é fazer com que o outro seja cuidado, com
muito cuidado, muito respeito, valorizando a pessoa como um todo.
Sendo atento às necessidades, aspirações e também frustrações e
ansiedades individuais.
CUIDAR do corpo e da alma do outro é um dever de cada
um, tanto na família como na igreja e chegando à Sociedade. Esse
cuidado envolve um equilíbrio harmônico entre a aparência física,
que inclui tanto a plástica, a boa forma, como a saúde, isto é, o
conjunto corpo, alma e espírito.
AMAR a pessoa e não apenas sua aparência; amar o que a
pessoa é, além do que pode representar por sua beleza exterior. Ver o
'Ser Humano' como um todo. Amar a pessoa, como um indivíduo,
único e incomparável, no entanto como seu semelhante, sua imagem
espelhada na Pessoa de Deus.
ALIMENTAR a mente e o coração e não apenas o estômago.
É viver juntos as emoções e sensações. É experimentar as
experiências, é imaginar as sensações e sentir as alegrias, é também
perceber o imperceptível, podendo chorar com o choro do outro e
estar pronto para enxugar as lágrimas e engolir os soluços.
É ser ecônomo sem ser econômico no Amar, Cuidar e
Alimentar. Saber administrar e economizar, para ser, mais que ter.
Jesus declara:- “Bem-aventurados aqueles servos, aos quais o
senhor, quando vier, achar vigiando. Então Pedro perguntou:
Senhor, dizes essa parábola a nós, ou também a todos?
Respondeu o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, que o
Senhor porá sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bemaventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar
fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus
bens. Lucas 12.
PASTOR PAULO ROBERTO SÓRIA
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