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* Prelúdio
instrumentos
“ENVIA A TUA LUZ E A TUA VERDADE, PARA QUE ME GUIEM;
LEVEM-ME ELAS AO TEU SANTO MONTE, E À TUA HABITAÇÃO.
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.” Salmo 43.3,4
* Oração
* Hino 01 HCC Oh, Vinde Adorar! (Wrigth/Knapp)
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas e Pastorais
* Hino: Hoje é tempo de louvar a Deus
congregação
Hoje é tempo de louvar a Deus
Em nós agora habita Seu Espírito
Então é só cantar e a Cristo exaltar
E sua glória encherá este lugar
Vem louvar!

No meio dos louvores Deus habita
E é seu prazer cumprir o que nos diz.
Então é só cantar
E a Cristo exaltar
E sua glória encherá este lugar.

“NÃO SABEIS VÓS QUE SOIS SANTUÁRIO DE DEUS, E QUE O
ESPÍRITO DE DEUS HABITA EM VÓS?” I Coríntios 3.16
* Cântico: Casa de Deus (Barros/Manhães)
congregação
Amado meu, entrego a Ti o meu
coração
Espírito de Deus, eu sou tua habitação
Sou morada adornada pela santidade
Tua voz nessa geração
Amado meu, estou aqui e vejo pela fé,
O céu se abrir,
e o derramar de tudo que Tu és
O amor do Noivo pela Noiva
restaurada
Corpo Santo em família
Somos casa de Deus, a morada do Pai

Contra ela nada prevalecerá
Somos um no Senhor, Somos povo de
Deus, Tua Igreja resplandecerá
Na Tua palavra, me edificarei
A Tua palavra eu multiplicarei
Na Tua palavra, me edificarei
A Tua palavra eu multiplicarei
Somos casa de Deus, a morada do Pai
Contra ela nada prevalecerá
Somos um no Senhor, somos povo de
Deus
Tua Igreja resplandecerá

* Hino 246 HCC Santuários nós somos (Moraes/Melo)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão

* Leitura Bíblica Isaías 57.15, Jeremias 32.26 e Mateus 11.28
Isaías 57.15 Porque assim diz o Alto e o Excelso, que habita na eternidade e cujo
nome é santo: Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e
humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes, e para vivificar o
coração dos contritos.
Jeremias 32.26 Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo:
27 Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne; acaso há alguma coisa
demasiado difícil para mim?
Mateus 11.28 Vinde a mim, todos os que estai cansados e oprimidos, e eu vos
aliviarei.

* Mensagem
“Habitação do Senhor”
* Cântico: Casa de Deus (Barros/Manhães)
* Oração
* Poslúdio

Pr Sória
congregação

instrumentos

* Prelúdio

instrumentos

OLHANDO PARA O ALÉM
ONDE ESTAREMOS PARA SEMPRE COM O SENHOR
“Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais
habita a justiça. Pelo que, amados, como estais aguardando estas coisas, procurai
diligentemente que por ele sejais achados imaculados e irrepreensível em paz;” II Pedro
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* Oração
* Hino 113 CC-O Dia Glorioso
* Interlúdio
* Inspiração Musical
* Boas Vindas e Pastorais

3.13,14

(H.M.W)

instrumentos
Coro IEBAM

OLHANDO PARA O ALÉM, ONDE A ADORAÇÃO SERÁ ETERNA
“Ouvi também a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e no mar,
e a todas as coisas que neles há, dizerem: Ao que está assentado sobre o trono, e ao
Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos:”
Apocalipse 5.13

* Cântico: Medley de exaltação

Aleluia, salvação e glória
Honra e poder
Pertencem ao nosso Deus
Canta aleluia, Vem dar-lhe glória
Exaltai Seu nome
Jesus é o Rei dos Reis
Tu que estás assentado
No trono, sempre reinando
Soberano.
Anjos cantando, homens louvando
Deus reunido com seu povo
oH! Alfa, ômega, Cristo, Filho

Oh, vem, oh, vem, oh, vem
Senhor Jesus, Ansioso espero a Tua
volta, o grande Dia em que Tu virás
Então subiremos, contigo estaremos
Para sempre, aleluia!
Maranata, Cristo, Filho, Mestre
Oh, vem, Oh, vem, Oh, vem
Senhor Jesus
Ao que está assentado no trono
E ao Cordeiro seja o louvor
E a honra, e a glória e o domínio
Pelos séculos dos séculos! Amém.

MAS OLHAR PARA O ALÉM SEM CRISTO
SIGNIFICA SEPARAÇÃO ETERNA DE DEUS
“Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em
Cristo Jesus nosso Senhor.” Romanos 6.23

* Hino 248 HCC- Ao findar o labor deste vida (Diener)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical
Coro IEBAM

MAS COM CRISTO, PODEMOS OLHAR O ALÉM
E TER CERTEZA DE UMA VIDA PLENA
“Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o
seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima; e não
haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor; porque já as
primeiras coisas são passadas.” Apocalipse 21.3,4

Cântico: Santo Lugar

Há de ter um lugar
Onde o tempo há de parar
Onde a paz se faz real
E o irreal amor não há, não.
Sei que há, pois Deus o diz

Há de ter um lugar
Onde lágrimas não rolarão
Fracassados os dias maus
Da vida o caos jamais verei
Pois no lugar, santo lugar

E eu não posso duvidar
Mesmo que não possa imaginar
Espero o dia, sim espero.
Aleuia! Aleluia!
No céu eu vou morar!
Aleluia! Aleluia!
Pois Cristo vem me buscar

Onde o inimigo ausente estará
Face a face a Cristo verei
E Muitos verão. Por isso eu canto:
Aleuia! Aleluia!
No céu eu vou morar!
Aleluia! Aleluia!
Pois Cristo vem me buscar

* Intercessão
* Cântico: Jerusalém
* Leitura Bíblica Lucas 16.19-31; Eclesiastes 3.1-6

Lucas 16.19 Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho
finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente.
20 Ao seu portão fora deitado um mendigo, chamado Lázaro, todo coberto
de úlceras;
21 o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico; e
os próprios cães vinham lamber-lhe as úlceras.
22 Veio a morrer o mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão;
morreu também o rico, e foi sepultado.
23 No inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a
Abraão, e a Lázaro no seu seio.
24 E, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia-me
Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua,
porque estou atormentado nesta chama.
25 Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os
teus bens, e Lázaro de igual modo os males; agora, porém, ele aqui é
consolado, e tu atormentado.
26 E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que
os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar
para nós.
27 Disse ele então: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai,
28 porque tenho cinco irmãos; para que lhes dê testemunho, a fim de que
não venham eles também para este lugar de tormento.
29 Disse-lhe Abraão: Têm Moisés e os profetas; ouçam-nos.
30 Respondeu ele: Não! pai Abraão; mas, se alguém dentre os mortos for ter
com eles, hão de se arrepender.
31 Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas,
tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos.
Eclesiastes .3. 1 Tudo tem a sua ocasião própria, e há tempo para todo
propósito debaixo do céu.
2 Há tempo de nascer, e tempo de morrer; tempo de plantar, e tempo de
arrancar o que se plantou;
3 tempo de matar, e tempo de curar; tempo de derribar, e tempo de edificar;
4 tempo de chorar, e tempo de rir; tempo de prantear, e tempo de dançar;
5 tempo de espalhar pedras, e tempo de ajuntar pedras; tempo de abraçar, e
tempo de abster-se de abraçar;
6 tempo de buscar, e tempo de perder; tempo de guardar, e tempo de deitar
fora;

* Mensagem
* Oração
* Poslúdio

“Tempo de olhar para o além”

Pr Sória

Instrumentos

Motivos de Oração e Informações

Atividades

Igreja Evangélica Batista no Alto da Mooca

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.

CALENDÁRIO
28/Junho (Sáb) 16h Planejamento Retiro
17h Chá de Cozinha ( Jéssica Mizarelo)

ENFERMOS E OUTROS

05/Julho (Sáb) Casamento Jéssica e Lucas
11/Julho (Sex) Ministério de Casais - Lar Júlio e Dani 20h
12/Julho (Sáb) - #partiuATIBAIA - Encontro dos homens da IEBAM

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.

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!

GRÁVIDAS: Greice Kelly, Daniela Dias, Giselli Chiariello Ximenes; Manuela.

ADOLESCENTES

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.

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.

22 de JUNHO de 2014

MARIA, A MULHER EXEMPLAR
RAZÕES PELAS QUAIS AMO MARIA, A MÃE DE
JESUS
1.
Amo Maria por ter sido a virgem escolhida de Deus para ser
a mãe de meu Salvador, Jesus de Nazaré, o Homem da Galiléia.
2.
Amo Maria por que foi e sempre será a mais bem-aventurada
entre todas as mulheres, de todas as raças e nações, em todas
gerações.
3.
Amo Maria por sua obediência a Deus. Ela disse: “Aqui está
a serva do Senhor; que se cumpra em mim conforme a tua palavra.”
Lucas 1.38

EBF ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS
15 a 19 de Julho de 2014
Procure a irmã Natália e coloque-se à disposição!

4.
Amo Maria por ter depositado toda sua confiança em Jesus,
em todos os momentos. Quando das bodas de Cana ela declarou:
“Fazei tudo o que Ele vos disser.” João 2.5

RETIRO FAMÍLIA IEBAM

5.

Carnaval 2015 - Reunião de Planejamento 28/06 às 16h.
Inscrições com a irmã Ângela Chiariello.
Ore e participe!

IEBAM - Igreja de Jesus Cristo
“Árvore que o Senhor plantou junto à 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.
24.7a Águas manarão de seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes;

Amo Maria por que ela serviu e seguiu a Jesus.

6.
Amo Maria por que ela obedecia e aceitava as determinações
de Jesus. Quando na cruz
Jesus determinou que Maria passasse a viver na casa de João,
e ela obedeceu: “Mulher eis aí teu filho” - João 19.25-27.
7.
Amo Maria por ter sido também, a mãe de Tiago e de Judas,
meio irmãos de Jesus, filhos de Maria e de José. (Mateus 13.55-56;
Marcos 6.3).
8.
Amo Maria por aceitado Jesus como seu Salvador, tendo
tido seus pecados lavados no sangue de Cristo.
9.

Amo Maria por ser uma mãe exemplar.

10.
Amo Maria por que ela é a mais bem aventurada entre todas
as mulheres e exemplo de vida, dedicação, submissão e amor a Deus.
Em Maria homenageio todas as mulheres: mães, filhas, irmãs,
esposas; jovens, velhas, ricas e pobres, cultas e iletradas.
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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