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* Prelúdio

instrumentos

O SENHOR NOS CONHECE
“Senhor, tu me sondas, e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar; de
longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar, e o meu deitar, e
conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que,
ó Senhor, tudo conheces.” Salmo 139.1-4

* Oração
* Hino 208 HCC Eu não posso fugir do Teu Espírito
* Interlúdio
* Boas Vindas e Pastorais
* Hino: Sonda-me, Usa-me

instrumentos
congregação

Como flecha que acerta o alvo
Eu quero ser usado da maneira que te
agrade
Em qualquer hora e em qualquer
lugar
Eis aqui a minha vida, usa-me Senhor
Usa - me,
Sonda-me, Quebranta-me,
Transforma-me,
Enche-me e usa-me.
O SENHOR CONHECE O NOSSO CORAÇÃO
“Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso; quem o poderá conhecer?
Eu, o Senhor, esquadrinho a mente, eu provo o coração; e isso para dar a cada um
segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações.”
Jeremias 17.9,10

* Cântico: Deus sabe o meu nome

congregação

Eu tenho um Salvador
de quem eu sou.
Comigo Ele sempre vai
aonde quer que eu for.
Deus sabe o meu nome.
Deus vê meu coração.
Deus ouve minha voz
se clamo em oração.

* Hino 356 HCC Meu Senhor de tudo sabe
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* Oração
* Poslúdio

instrumentos

(Burgess)

Sonda-me Senhor e me conhece
Quebranta o meu coração
Transforma-me conforme Tua Palavra
E enche-me até que em mim se ache
só a Ti
Então.... usa-me Senhor...
Usa-me...
Como um farol que brilha a noite
Como ponte sobre as águas
Como abrigo no deserto

Eu tenho um Criador
que deu-me o viver
E sabe quem eu sou
desde antes de eu nascer.
Deus sabe o meu nome,
Deus vê meu coração.
Deus ouve minha voz
se clamo em oração.

Naum 1.7 O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia; e conhece os que
nele confiam.
João 10.27 As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me
seguem;
* Mensagem
“Deus nos conhece e nos ama”
Pr Sória

(McNair)

(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)

* Oração de Gratidão
* Leitura Bíblica I João 4.16-19; Salmo 103.14; Amós 5.12; Naum 1.7 e João

10.27
I João 4.16 E nós conhecemos, e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor; e
quem permanece em amor, permanece em Deus, e Deus nele.
17 Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos
confiança; porque, qual ele é, somos também nós neste mundo.
18 No amor não há medo antes o perfeito amor lança fora o medo; porque o medo
envolve castigo; e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor.
19 Nós amamos, porque ele nos amou primeiro.
Salmo 103. 14 Pois ele conhece a nossa estrutura; lembra-se de que somos pó.
Amós 5.12 Pois sei que são muitas as vossas transgressões, e graves os vossos
pecados; afligis o justo, aceitais peitas, e na porta negais o direito aos necessitados.
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COMO É BOM DESCANSAR NAS MÃOS DO SENHOR!
“Descansa no Senhor, e espera nele; não te enfades por causa daquele que prospera em
seu caminho, por causa do homem que executa maus desígnios.” Salmo 37.7
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de
- 06h00
CULTO
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* Oração
* Hino 330 HCC-Descansando no pode rde Deus
* Interlúdio
* Inspiração Musical
* Boas Vindas e Pastorais
* Cântico: Amor Maior

(Hoffmann/Showalter)

instrumentos
Coro IEBAM

Tua santidade é grande,
Tua doce voz me leva a descansar
Teu amor imensurável
Tua palavra me faz sentir consolo e
Tuas palavras dentro em mim
paz, pois sou teu
Me fazem ver que sou teu.
Te adorarei, te bendirei,
Te adorarei, te bendirei,
és para mim amor maior
És para mim amor maior,
És para mim amor melhor.
és para mim amor melhor
Amor maior não há, amor melhor não
Em teus braços eu me aconchego
há.
COMO É BOM DESCANSAR NAS MÃOS DO SENHOR! ELE É O
NOSSO ESCONDERIJO
“Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará.
Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio.”
Salmo 91.1,2

* Cântico: Salmo 91

Aquele que habita
no esconderijo do Altíssimo
À sombra do Senhor Onipotente
descansará.

Direi do Senhor Ele é o meu Deus
Direi do Senhor Ele é o meu Deus
Direi do Senhor Ele é o meu Deus
Amém.

* Cântico: O Senhor é o meu Pastor (Rehder)
O Senhor é o meu Pastor
e nada, nada me faltará.
Nele descansa o meu coração
E nada, nada me abalará.
Ainda que eu ande pelo vale escuro
Ele me protege me faz sentir seguro
Guarda a minha vida das mãos do
inimigo, A vitória é certa,
Deus é meu amigo

O Senhor é o meu Pastor
e nada, nada me faltará.
Nele descansa o meu coração
E nada, nada me abalará.
É certo que a bondade
e o amor de Deus estão bem junto a
mim, sempre, até o fim
E habitarei na casa do Senhor
Todos os dias, eternamente, Amém.

* Hino 336 HCC- Meu coração descansa em Deus (Hewitt/Kirkpatrick)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
COMO É BOM DESCANSAR NAS MÃOS DO SENHOR
E SABER QUE ELE NOS PROTEGE
“Como pastor ele apascentará o seu rebanho; entre os seus braços recolherá os
cordeirinhos, e os levará no seu regaço; as que amamentam, ele as guiará
mansamente.” Isaías 40.11
* Cântico: Deus é fiel (Borba)
Deus é fiel, é fiel
Acima de todas as coisas, eu sei.
Eu sei que meu Deus é fiel.
Em meio a muitos problemas
Em meio a lutas sem fim
Por entre muitos dilemas
Que se apresentam a mim
Às vezes eu posso passar uma noite
inteira a chorar

Mas sei que meu Deus
logo pela manhã
Fará novamente o sol brilhar
E encherá de alegria meus lábios
E o meu coração de louvor
Assim vou descansar,
sim eu vou confiar
No seu grande, imenso amor.

* Intercessão
* Cântico: Descansarei
Cobre-me, com Tuas mãos
Com poder, vem me esconder Senhor
Se o trovão e o mar
se erguendo vem
Sobre a tempestade eu voarei
Sobre as águas Tu também és Rei

Descansarei, pois sei que és
Deus.Minh'alma está segura em Ti
Sabe bem que em Cristo firme está
Se o trovão e o mar se erguendo vem
Sobre a tempestade eu voarei
Sobre as águas Tu também és Rei
Descansarei, pois sei que és Deus

* Leitura Bíblica I Pedro 5.7; Isaías 7.4; Isaías 30.7,15
1 Pedro 5.7;
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de
vós.
Isaías 7.4
e dize-lhe: Acautela-te e aquieta-te; não temas, nem te desfaleça o coração
por causa destes dois pedaços de tições fumegantes
Isaías 30. 7.
Pois o Egito os ajuda em vão, e para nenhum fim; pelo que lhe tenho
chamado Raabe que não se move.
Isaías 30.15.
Pois assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: Voltando e descansando,
sereis salvos; no sossego e na confiança estará a vossa força. Mas não
quisestes;
* Mensagem
Pr Sória
“Entre as mãos de Deus temos o descanso”
* Oração
* Poslúdio
Instrumentos
IEBAM - Igreja de Jesus Cristo
“Árvore que o Senhor plantou junto à águas de abundantes bênçãos”

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; 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.

ADEQUAÇÃO DO NOSSO EDIFÍCIO ÀS EXIGÊNCIAS DE
SEGURANÇA
Recebemos o Auto de Vistoria referente ao Projeto Técnico

111213/3550308/2014 e protocolo 127586-2/2014 posto em disponibilidade no
sítio do Sistema do portal do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São
Paulo. Um grande peso saiu de nossos ombros. Somos gratos a Deus.
Somos gratos a Deus por ter nos dado os recursos para essa adequação, com a
instalação de novas mangueiras de combate a incêndio; a troca de extintores e suas
recargas; a edificação de uma parede de isolamento das bombas;, a troca do forro do
Salão Social; o envernizamento do forro da nave do Templo com verniz retardante de
propagação de chamas; constituição da Brigada de combate a incêndio; a colocação
de nova sinalização e várias outras medidas. Vários irmãos contribuíram
financeiramente para que pudéssemos fazer face às despesas; assim como muitos
colocaram mãos à obra, fazendo indo e providenciando os meios. Sou grato a Deus
por tudo. Cada um que colaborou, indo às compras, levando documentos ao
cartório, aos Bombeiros, assinando como responsáveis técnicos etc. Que Deus
retribua a cada um. Muito obrigado. A Deus damos Glória. PASTOR SÓRIA

Atividades

Igreja Evangélica Batista no Alto da Mooca

CALENDÁRIO

05/Julho (Sáb) Casamento Jéssica e Lucas - 19h30
11/Julho (Sex) Ministério de Casais - Lar Júlio e Dani - 20h
12/Julho (Sáb) - #partiuATIBAIA - Encontro dos homens da IEBAM
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.
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
15 a 19 de Julho de 2014
Procure a irmã Natália e coloque-se à disposição!
RETIRO FAMÍLIA IEBAM

Carnaval 2015
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;

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

29 de JUNHO de 2014

EBF - ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS DA IEBAM
Vamos iniciar a 23ª edição da Escola Bíblica de Férias da IEBAM.
Já há 23 anos que, ininterruptamente no meu pastorado, a IEBAM realiza a
EBF, isto desde julho de 1992, sob a coordenação de nossa Ministra Natália
Fernandes.
Cada ano tem sido uma experiência diferente e edificante. Vemos
alguns de nossos adolescentes e jovens participando de todas e outros de
quase todas as edições, hoje muitos se tornaram monitores, liderando as
crianças e colaborando com nossa Ministra de Educação Religiosa.
A irmã Natália aceitou o desafio e entendeu a necessidade de
voltarmos a realizar as EBFs, que no passado a IEBAM promovia, mas
devido a circunstancias deixou de fazê-lo, e aceitou o desafio lançado pelo
Pastor que, com a experiência do trabalho no Colégio Batista, pode
desenvolver um projeto de grande alcance. Natália dirige a EBF nesses anos
com dedicação e competência.
É sempre uma bênção ver uma EBF coordenada pela irmã Natália,
nossa Ministra de Educação Religiosa, pois sua vida espiritual e sua postura
diante da missão e da responsabilidade, fazem com que tanto as crianças
como todos os monitores se apercebam da grandeza que é viver uma semana
intensa na presença do Senhor.
Temos primado pela qualidade do ensino e da atenção que damos
às crianças. Inicialmente havia um desejo de poder encher nosso salão social
de centenas de crianças, mas a orientação pastoral era sempre, como ainda
o é, de ter um limite no número de crianças, pois não desejamos
quantidade, mas sim que um número possível de crianças tenham um
atendimento diferenciado e também um ensino que perdure.
Nossa capacidade numérica é no máximo de uma centena de
crianças, para que cada uma delas saia da IEBAM com uma visão clara do
amor de Deus e da alegria de voltar e de participar dos cultos; assim como de
podermos atingir as famílias com o testemunho da Graça e da Misericórdia
do Senhor.
Precisamos de adultos dando o apoio tanto na limpeza das
instalações, como na segurança de nossas crianças e no serviço de
alimentação.
De 15 a 19 de Julho viveremos a “invasão” agradável, barulhenta e
alegre de uma centena de crianças em nossas dependências. Ore por elas,
por suas famílias e pelo futuro dessas crianças que Deus tem colocado no
ministério da IEBAM. Ore também pelos monitores e pela irmã Natália,
para que haja saúde, disposição, ânimo e harmonia entre todos os
participantes.
Que o Senhor abençoe essa 23ª edição da EBF.
PASTOR PAULO ROBERTO SÓRIA

pastorsoria@iebam.org.br

