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

* Prelúdio

** Cântico: Grandioso é o Senhor (Chris Tomlin, Jesse Reeves, Ed Cash)
instrumentos

“QUE DAREI EU AO SENHOR POR TODOS OS BENEFÍCIOS QUE
ME TEM FEITO?” SALMO 116.12
* Oração
* Hino 430 HCC-O que darei a Cristo? (Willians/Perkins)
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas e Pastorais
DAREI MAIS DO QUE UMA CANÇÃO
“Pois, quem jamais conheceu a mente do Senhor? ou quem se fez seu conselheiro?
Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por
ele, e para ele, são todas as coisas; glória, pois, a ele eternamente. Amém.”
Romanos 11.34-36
* Cântico: Jesus, a essência da adoração (Redman/Bovee)
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...

POIS A GRAÇA ME ALCANÇOU
“Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus;
não vem das obras, para que ninguém se glorie.”
Efésios 2.8-9
* Cântico: Super abundante graça (Asaph Borba)
Somos filhos da graça
divina e sem par
Frutos do amor
que nos veio alcançar.
Graça que livra
da morte e pecado,
Por ela nós somos reconciliados Por
ela nós somos reconciliados

Graça, graça, super abundante graça
Super abundante graça
Somos filhos da graça
de Cristo Jesus,
Tirados das trevas
para o reino da luz.
Assim somos santos, justificados,
E um dia seremos glorificados (2x)

* Hino 193 HCC-Maravilhosa graça (Lillenas)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Leitura Bíblica: Jó 42.2; Gênesis 28.20-22; Mateus 5.45 e Rom5.20,21
Jó 42.2 - Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode
ser impedido.
Gênesis 28.20 Fez também Jacó um voto, dizendo:

Se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão
para comer e vestes para vestir,
21 de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se o Senhor for o meu Deus,22
então esta pedra que tenho posto como coluna será casa de Deus; e de tudo quanto
me deres, certamente te darei o dízimo.
Mateus 5.45 para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus; porque ele
faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos.
Romanos 5.20 Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse; mas, onde o
pecado abundou, superabundou a graça;
21 para que, assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a
reinar a graça pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor.

* Mensagem
Pr Sória
“Graça abundante Teologia da graça e não da compra da bênção”
* Cântico: É tua graça
É tua graça que liberta,
é tua graça que me cura
É tua graça que sustenta
a minha vida.

* Oração
* Poslúdio

Te louvo, te amo, Jesus.
Tua graça é melhor que a vida,
Tua graça é o que me basta.
Favor imerecido

instrumentos

Hoje, domingo dia 17 após culto matutino, todos os homens estão convocados para a
reinauguração do coro de homens da IEBAM.
CULTO
VESPERTINO
CULTO
DALVORADA
01 de DEZEMBRO
de 2013 - 19h00
CULTO
VESPERTINO
08 22e
ABRIL
de 2012
- 06h00

17 de AGOSTO de 2014 - 19h00

* Prelúdio
instrumentos
“Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu
Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, cobriu-me com o manto de
justiça, como noivo que se adorna com uma grinalda, e como noiva que se
enfeita com as suas jóias.” Isaías 61.10
* Oração
* Hino 228 H CC-A Deus demos Glória (Crosby/Doane)
* Interlúdio
instrumentos
* Inspiração Musical “Louve o nome Seu”
Coro IEBAM
* Boas Vindas e Pastorais
“Porque, como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar
o que nele se semeia, Assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor
perante todas as nações.” Isaías 61.11
* Cântico: Eu te louvarei
CULTO
DALVORADA
CULTO
VESPERTINO
07 de
JULHO
de2012
2013 -19h00
08 de
ABRIL
de
- 06h00

És tu, única razão
da minha adoração, ó Jesus
És tu, única esperança
que anelo Ter,
Ó Jesus
Confiei em ti e fui ajudado.
Tua salvação tem me alegrado

Hoje há gozo em meu coração
Com meu canto te louvarei
Eu te louvarei, te glorificarei
Eu te louvarei,
Meu bom Jesus
Em todo o tempo de louvarei.
Em todo o tempo te adorarei

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!

* Hino 323 HCC- Eu alegre vou na sua luz (DeVenter/Weeden)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
“Pois todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como
trapo da imundícia; e todos nós murchamos como a folha, e as nossas
iniqüidades, como o vento, nos arrebatam.” Isaías 64.6
* Hino 282 H CC- Tem misericórdia de mim, Senhor (Hodges)
* Intercessão
* Cântico: Doce nome
Só de ouvir tua voz,
de sentir teu amor
Só de pronunciar o teu nome
Os meus medos se vão,
minha dor, meu sofrer
Pois de paz tu inundas meu ser

Jesus, que doce nome,
Que transforma em alegria
o meu triste coração
Jesus, só o teu nome
É capaz de dar ao homem salvação.
É capaz de dar ao homem salvação.

** Leitura Bíblica João 12.46,47
46 Eu, que sou a luz, vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim
não permaneça nas trevas.
47 E, se alguém ouvir as minhas palavras, e não as guardar, eu não o julgo;
pois eu vim, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo.
Mensagem

“Vestido e revestido de salvação”
* Oração
* Despedida Coral
* Poslúdio

Pr Sória

Instrumentos

“IEBAM - Igreja de Jesus Cristo
Árvore que o Senhor plantou junto a 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, 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); Higino Benedito do
Amaral - Internado dno Hospial Beneficência Portuguesa - precisa de 15 doadores de
sangue - Pai do irmão Walter do Amaral .
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.

INTERNET

Encontro de esclarecimentos sobre o Marco Civil da Internet. Informações sobre a
responsabilidade e os cuidados no uso da internet. Perigos, vantagens e facilidades
dos sites e das redes sociais. Discussão após explanação do assunto com Luciana
Puerta no Sábado dia 06 de Setembro, às 19h. Todos estão convidados.

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!

17 de AGOSTO de 2014

JOVENS NA BUSCA DO REINO DE DEUS
CONHECENDO OS PRINCÍPIOS BATISTAS

“Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas
coisas serão acrescentadas a vocês”. Mateus 6.33
Batistas têm suas origens doutrinárias e seus princípios no Novo
Testamento, mesmo que recentemente a origem histórica esteja nos séculos
16 e 17 e que tenhamos parentesco com a Reforma
Os primeiros grupos batistas surgiram na Inglaterra e devido à
perseguição no século 17 tiveram que fugir para os países baixos.
Em Amsterdam formam com Anabatistas a primeira igreja batista
de ingleses exilados com John Smith e Tomas Helwys. Em seguida Roger
Willians funda a primeira Igreja Batista na América e o principio da
liberdade religiosa, defendido pelos batistas , se torna parte integrante da
Constituição dos USA.
Em 1792 William Carey funda a Sociedade Batista Missionária
que leva ao mundo os princípios fundamentais dos batistas.
Os cinco principais princípios batistas são:
1. A Bíblia é a suprema autoridade pois é a Palavra de Deus autoridade
de fé e prática normativa de todas as doutrinas rejeitam todas as
práticas que se colocam em contradição com ela;
2. Liberdade religiosa cada pessoa deve ser livre para escolher sua fé e
prática religiosa mesmo as que somos em desacordo. Nem o Estado,
nem a religião majoritária pode impor ou limitar a liberdade de
consciência religiosa nem sua prática;
3. A igreja é composta de crentes que aceitaram a Cristo como Senhor e
Salvador. Assim reunidos pelo Espírito Santo formam o corpo local de
Cristo a vitalidade da igreja local a torna livre e independente
autônoma e auto-governavel, mas nunca isolada pois é parte integrante
da Santa Una e Universal Igreja de Cristo Jesus.
4. Batismo de professantes da fé em Cristo. Batismo por imersão do
crente. não se trata de batismo de adultos mas de crentes conscientes
do engajamento com Cristo e com a igreja.
5. A responsabilidade missionária e evangelística cada batista um
missionário. Responsabilidade de estabelecer o Reino de Deus na terra
Que a IEBAM tenha a visão do essencial que é fazer missões cada
município cada cidade e cada bairro tendo o testemunho do evangelho
de cristo através da ação de cada crente.
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

pastorsoria@iebam.org.br

