CULTO
CULTODALVORADA
MATUTINO
10 ABRIL
de AGOSTO
de 2014
- 10h30
08 16
de 2012
- 06h00

* Prelúdio
instrumentos
“Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas
na glória em Cristo Jesus. ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória pelos
séculos dos séculos. amém.” Filipenses 4.19
* Oração
* Hino 417 HCC-Que segurança! Sou de Jesus! (Crosby/Knapp)
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas e Pastorais
* Gratidão pelo dia dos pais
Ministério de Educação Religiosa
“Não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou
pelo que haveis de beber; nem, quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de
vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o
vestuário?(...) por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, Pois,
se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada
no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé?” Mateus 6.25,28b e 30
* Cântico: Deus cuida de mim (Kleber Lucas)
congregação
Eu preciso aprender um pouco aqui Deus cuida de mim na sombra das
suas asas Deus cuida de mim,
Eu preciso aprender um pouco ali
Eu amo a sua casa E não ando sozinho
Eu preciso aprender mais de Deus
não estou sozinho,
Porque ele é quem cuida de mim.
Pois sei: Deus cuida de mim.
Se uma porta se fecha aqui
Se na vida não tenho direção
Outras portas se abrem ali
e preciso tomar decisão
Eu preciso aprender mais de Deus
Eu sei que existe alguém que me ama
Porque ele é quem cuida de mim
Ele quer me dar a mão.
Deus cuida de mim.
Deus cuida de mim na sombra das Se uma porta se fecha aqui
Outras portas se abrem ali
suas asas
Deus cuida de mim, eu amo a sua casaEu preciso aprender mais de Deus
Porque ele é quem cuida de mim
E não ando sozinho não estou
Deus cuida de mim...
sozinho,
Pois sei: Deus cuida de mim.

* Hino 335HCC-De Teu cuidado terno (Lloyd/Bichop)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
7 Então disse Isaque a Abraão, seu pai: Meu pai! Respondeu Abraão: Eis-me
aqui, meu filho! Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o
cordeiro para o holocausto?
8 Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto,
meu filho. E os dois iam caminhando juntos.
* Mensagem “Provisão Divina para pais fiéis”
Pr Sória
* Oração
* Poslúdio
instrumentos
“IEBAM - Igreja de Jesus Cristo
Árvore que o Senhor plantou junto a águas de abundantes bênçãos”

CULTO
VESPERTINO
CULTO
DALVORADA
01 de DEZEMBRO
de 2013 - 19h00
CULTO
VESPERTINO
08 22e
ABRIL
de 2012
- 06h00

10 de AGOSTO de 2014 - 19h00

* Prelúdio

instrumentos

“Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus
benefícios. É ele quem perdoa todas as tuas iniqüidades, quem sara todas as
tuas enfermidades, quem redime a tua vida da cova, quem te coroa de
benignidade e de misericórdia, quem te supre de todo o bem, de sorte que a
tua mocidade se renova como a da águia.” Salmo 103.2-5
CULTO
DALVORADA
CULTO
VESPERTINO
07 de
JULHO
de2012
2013 -19h00
08 de
ABRIL
de
- 06h00

* Oração
* Hino 462 H CC-Cristo me amou e me livrou
* Interlúdio
* Inspiração Musical
* Boas Vindas e Pastorais

(Rowe)

instrumentos
Coro IEBAM

“Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito
estável. Não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu santo
Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito
voluntário.” Salmo 51. 10-12

* Cântico: Primeira Essência (Aline Barros)
Estou no meu jardim
Tranquei a porta, abri meu coração
Reguei minhas raízes com minhas
lágrimas, Gotas de adoração
Senhor, não quero
que os meus olhos
Percam o brilho
do primeiro amor, por ti
Não quero que em mim se perca

O desejo de te adorar
Vem, Senhor, e me resgata todos os
dias Só pra te adorar
Quero ser teu bom perfume,
primeira essência, jardim particular
Te adoro, te adoro
Vem sobre mim, Senhor
Vem sobre mim, Senhor
Te adoro, te adoro

* Cântico: Simplesmente por quem Tu és
Senhor, perto quero estar
Bem profundo vou te encontrar
Aos Teus pés vou me derramar
Simplesmente por quem Tu és.
Quanto mais em Ti eu mergulhar
E os Teus planos aceitar
Mais e mais perto estarei
Simplesmente por quem Tu és
Te conhecer é o meu prazer
Te contemplar como realmente és
Não de ouvir falar
Mas de contigo estar.

(Martha Keila)

Senhor te amo, Senhor te adoro
Porque Tu és meu Deus.
Mesmo quando Tu me dizes não.
Espera: o tempo não chegou.
Ainda assim eu Te amarei
Simplesmente por quem Tu és.
Te conhecer é o meu prazer
Te contemplar como realmente és
Não de ouvir falar
Mas de contigo estar.
Senhor te amo, Senhor te adoro
Porque Tu és meu Deus.

* Hino 293 HCC- Foi na cruz (Hudson.)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
“Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade; apaga as
minhas tansgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias.” Salmo
51.1
* Hino 231 CC- Vem, Filho, vem! (H.B.)
* Intercessão

* Cântico: Primeiro amor
, Quero voltar ao início de tudo,

Eu me arrependo, Senhor,
me arrependo, Senhor,
encontrar-me contigo, Senhor.
me arrependo, Senhor.
Quero rever meus conceitos
Eu quero voltar ao primeiro amor,
e valores, eu quero reconstruir.
ao primeiro amor,
Vou regressar ao caminho,
eu quero voltar a Deus.
vou ver as primeiras obras, Senhor.
* Leitura Bíblica Lucas 15.11-32
11 Disse-lhe mais: Certo homem tinha dois filhos.
12 O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca.
Repartiu-lhes, pois, os seus haveres.
13 Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntando tudo, partiu para um país
distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente.
14 E, havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e
começou a passar necessidades.
15 Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para
os seus campos a apascentar porcos.
16 E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam; e
ninguém lhe dava nada.
17 Caindo, porém, em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm
abundância de pão, e eu aqui pereço de fome!
18 Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e
diante de ti;
19 já não sou digno de ser chamado teu filho; trata-me como um dos teus
empregados.
20 Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu,
encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou.
21 Disse-lhe o filho: Pai, pequei conta o céu e diante de ti; já não sou digno de ser
chamado teu filho.
22 Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lha, e
ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés;
23 trazei também o bezerro, cevado e matai-o; comamos, e regozijemo-nos,
24 porque este meu filho estava morto, e reviveu; tinha-se perdido, e foi achado.
E começaram a regozijar-se.
25 Ora, o seu filho mais velho estava no campo; e quando voltava, ao aproximarse de casa, ouviu a música e as danças;
26 e chegando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo.
27 Respondeu-lhe este: Chegou teu irmão; e teu pai matou o bezerro cevado,
porque o recebeu são e salvo.
28 Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e instava com ele.
29 Ele, porém, respondeu ao pai: Eis que há tantos anos te sirvo, e nunca
transgredi um mandamento teu; contudo nunca me deste um cabrito para eu
me regozijar com meus amigos;
30 vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes,
mataste-lhe o bezerro cevado.
31 Replicou-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu;
32 era justo, porém, regozijarmo-nos e alegramo-nos, porque este teu irmão
estava morto, e reviveu; tinha-se perdido, e foi achado.

* Mensagem
Pr Sória
“Perdão de um Pai e arrependimento dos filhos”
* Oração
* Despedida Coral / Poslúdio
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, Julieta (mãe do

irmão Carlos Placêncio), Dorcília ; Amélia (mãe da Silmara); Olga Duduch Apolônio;
Dirce Mizarelo; Dirce Pomar, Damares Placêncio, Tias da Vânia;
Irmãos Luiz Lisboa (tratamento de saúde), Elmo , Elpídio (internado no Hospital do
Câncer), Josias ; Sr. Geraldo (Pai da Isabela Juliana); Frank Dias, Gilson e Lourdes
(cirurgia); Val (irmã da Irene); Aires, Pastor Oliveira Araújo (Hospitalizado) , pais e
primo da Veronica no Chile, Ricardo (Leucemia - colega do Sérgio);
Familiares não crentes; Novos crentes. Desempregados.
GRÁVIDAS: Greice Kelly, Daniela Dias, Giselli Chiariello Ximenes, Luciana Sória

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.
RETIRO FAMÍLIA IEBAM 2015
No período do carnaval estaremos em Retiro Espiritual, no Acampamento da
Família IEBAM. Temos um lugar contratado para 130 pessoas., em dormitórios
bem arejados e com vários banheiros, podendo vir a ter quartos para casais ou
famílias, dependendo de atingirmos 150 pagantes (integral). O investimento é de
R$ 500,00 por pessoa, sendo que crianças até 04 anos não pagam e de 5 a 10 anos
pagam 60%.
O local é amplo, plano, bem planejado, oferecendo várias piscinas, toboáguas,
tobomata, arborismo infantil, campos de futebol e também trilhas na mata (com
percurso militar).
Um espaçoso local para cultos, refeitório cômodo e bem organizado, assim como
locais adequados para os estudos bíblicos.
Assinamos o contrato com o sítio Aldeia de São Roque. Local aprazível, com
várias atrações em um amplo, plano e bem cuidado terreno, com instalações
limpas, bem conservadas e acessíveis. Já fizemos um depósito antecipado de R$
6.000,00 esta semana. Contamos com sua participação e oração. Procure hoje
ainda a irmã Ângela para inscrições, pagamentos e informações.

Atividades

Igreja Evangélica Batista no Alto da Mooca

CALENDÁRIO AGOSTO

21 (Qui) Chá da Tarde de Oração - 15h
22 (Sex) Ministério de Casais - Lar dos irmãos Suely e Nivaldo - 20h
23 (Sáb) M.C.A - 17h
23 (Sáb) E.B.M Escola Bíblica Mensal 15h
28 (Qui) Ministério da Idade de Ouro - 15h
30 (Sáb) Ministério Jovem - Jovens Casais - 19h00
O GABINETE PASTORAL ESTÁ SEMPRE ÀS SUAS ORDENS

. 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.

ANIVERSARIANTES AGOSTO
01. Fabiano Anastácio Brito
01. Valdinéia Farias de Oliveira
02. Isabel Oliveira de Luna e Silva
04. Mauro Francisco Valatti
05. Eliane Rosangela Galerani
05. Kamilly de Vasconcelos Fernandes
06. João Gustavo Magalhães Valverde
07. Francisca Maria da Silva Rodrigues
07. Rosilene Faria Ialamov
09. Alexandre Kochish Peres
09. Isabella Cunha de Fonseca
11. Daiane Monteiro Cezário
13. Matheus Munhoz Chiaça
13. Solange Ruiz Munhoz Chiaça
15. Alexandra Ganev Rusew

15. Creuza Luiza Lima Morais
16. Waldecy Souza Japkar
17.Eduardo Ialamov
17. Laudson Queiroz Sant'anna
19. Amanda Faria Ialamov
21. Ana Cláudia do Nascimento
21. Renata Agnello Pires
24. Nivaldo Germano
26. Luiz Carlos Pedro
26. Maria Helena Jazadji
29. Ariovaldo Petcov
29. Verónica Navarro
30. Archimedes Chiariello Filho
31. Reinaldo da Silva Sobrinho

Querido aniversariante, nosso desejo é que você e sua família tenham um ano de vida cheio
das bênçãos celestiais. Que você coloque sempre sua confiança total e irrestrita no Senhor
que tudo pode fazer por nós, pois Ele nos ama. Parabéns!

“IEBAM - Igreja de Jesus Cristo
Árvore que o Senhor plantou junto a águas de abundantes bênçãos”

10 de AGOSTO de 2014

PAIS QUE SÃO COMO UM FAROL PARA OS FILHOS

“Mas a vereda dos justos é como uma luz resplandecente, Que aumenta de brilho
mais e mais até o dia perfeito”. Provérbios 4:18

Os pais aprendem com o Senhor nosso Deus a se tornarem
como farol na vida de seus filhos. Os pais mostram a direção para que
seus filhos saibam como, e para onde se dirigirem.
O pai que é servo de Cristo descobre como viver sendo luz na
vida do filho. O pai que crê no Deus Criador e sustentador do Universo
sabe dar ao filho a condição de se tornar luzeiros brilhantes.
Como um farol que orienta, guia e mostra o porto seguro e os
perigos dos arrecifes aos navegantes, o pai temente a Deus é capaz de
indicar o Norte, o Sul e encaminhar seu filho a tomar decisões e a
superar os perigos.
O Farol brilha, dia e noite, semanas e meses, anos e decênios,
mostrando o rumo, fazendo com que nas tempestades noturnas, ou na
claridade da manhã radiante, o filho possa saber o que fazer. Pai farol é o
que através da oração, da leitura bíblica e do convívio cristão está
sempre iluminando, clareando e esclarecendo sobre o Poder do Deus
Justo e Bom.
Pais usados pelo Senhor para darem aos filhos a visão do
grande amor de Deus na Cruz do Calvário. Pais que se deixam sondar e
guiar pelo Espírito Santo se tornam como um FAROL:
Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração.
Transforma-me conforme a 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 à noite, como ponte sobre
as águas, como abrigo no deserto
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.
“São teus os céus, e tua é a terra; o mundo e a sua plenitude, tu os
fundaste. O norte e o sul, tu os criaste; o Tabor e o Hermom
regozijam-se em teu nome.Tu tens um braço poderoso; forte é a tua
mão, e elevado a tua destra.Justiça e juízo são a base do teu trono;
benignidade e verdade vão adiante de ti.Bem-aventurado o povo que
conhece o som festivo, que anda, ó Senhor, na luz da tua face,
Salmos 89:11-15
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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