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* Prelúdio
instrumentos
“ EU TE LOUVAREI, SENHOR, DE TODO O MEU CORAÇÃO;
CONTAREI TODAS AS TUAS MARAVILHAS.” Salmo 9.1
* Oração
* Hino Louvai-o Louvai-o, todas as crianças
Louvai-o, louvai-o todas as crianças!
Deus é amor! Deus é amor!
Servi-o, servi-o, todas as crianças!

Deus é amor, Deus é amor!
Amai-o, amai-o, todas as crianças,
Deus é amor, Deus é amor!

* Interlúdio
* Boas Vindas e Pastorais
* EBF - Tema
* EBF - Divisa
* Cântico: Quando eu venho andando para EBF
Quando eu venho andando
para a EBF venho alegre,
venho alegre.
Porque foi aqui onde au aprendi
Que Jesus já me salvou
Do pecado, sim, resgatou a mim
E a você também, o bom Deus quer
bem, quando eu venho andando
para a EBF venho alegre
e sou feliz

instrumentos

congregação

Bato plá, plá, plá
Rio quá, quá, quá
E giro devagar. Quando eu venho
andando para a EBF venho alegre
e sou feliz
E você também, você também
Ouvindo o que Deus diz
Há de vir andando para a EBF
Sendo cada qual feliz!

Vamos juntos cantar!
EBF! EBF!
Convidem novos amiguinhos
O nosso Deus feliz está.
EBF ! EBF !
Obrigado Jesus por nos abençoar.

* Cântico Há vitória para mim!
Há vitória para mim!
Há vitória para mim!
Pelo sangue do Cordeiro
Há vitória para mim!
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20 de JULHO de 2014 - 19h00

* Prelúdio

“VINDE, E OUVI, TODOS OS QUE TEMEIS A DEUS, E EU
CONTAREI O QUE ELE TEM FEITO POR MIM.” Salmo 66.16
* Cântico EBF (Maria Lucia Fernandes)
Estamos aqui, novamente,
Felizes a cantar.
Conhecendo amiguinhos
E ao nosso Deus vamos louvar.
Aprendemos na EBF
O nosso Deus cultuar.
Aqui somos felizes:

* Leitura Bíblica: Marcos 5.19
19 Jesus, porém, não lho permitiu, mas disse-lhe: Vai para tua casa, para os
teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez, e como teve misericórdia de
ti.
* Mensagem “Testemunhando sobre o que Deus fez”
Pr Sória
* Oração
* Poslúdio
instrumentos

Vencer! Vencer!
Vencer! Vencer!
Pelo sangue do Cordeiro
Eu irei vencer!

(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão

“UMA GERAÇÃO LOUVARÁ AS TUAS OBRAS À OUTRA GERAÇÃO,
E ANUNCIARÁ OS TEUS ATOS PODEROSOS.” Salmo 145.4

* Aprendendo um cântico: Pare! Eu vou contar-lhes
Ele me salvou e me deu perdão.
Pare: Eu vou contar-lhes
Agora vive em um coração
O que Cristo fez por mim!
Pare: Eu vou contar-lhes
Pare: Eu vou contar-lhes
O que Cristo fez por mim! Me
O que Cristo fez por mim!
salvou!!!!

instrumentos

“RESOLUTO ESTÁ O MEU CORAÇÃO, Ó DEUS, RESOLUTO ESTÁ O
MEU08
CORAÇÃO;
CANTAREI, SIM, CANTAREI LOUVORES.” SALMO 57.7
CULTO
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* Oração
* Hino 66 HCC-Cantarei ao meu Salvador
* Interlúdio
* Inspiração Musical
* Boas Vindas e Pastorais

(Smith/Ackley)

instrumentos
Coro IEBAM

“CANTAREI PARA SEMPRE AS BENIGNIDADES DO SENHOR; COM A
MINHA BOCA PROCLAMAREI A TODAS AS GERAÇÕES A TUA
FIDELIDADE.” SALMO 89.1

* Cântico: Cantarei teu amor pra sempre! (Smith)
Dos montes, corre para o mar,
Cantarei Teu amor pra sempre,
o teu rio de amor por mim
Cantarei Teu amor pra sempre,
Eu abrirei meu coração
Cantarei Teu amor pra sempre,
deixando o Teu querer entrar
Cantarei Teu amor pra sempre,
Me alegro por ti pertencer,
Meu coração exulta,
levantarei as minhas mãos
de alegria eu canto.
O Teu amor me alcança
Se o mundo conhecer a Ti,
e me faz louvar-te
ele se encherá com a Tua alegria
* Cântico: Grandioso é o Senhor! (Chris Tomlin, Jesse Reeves, Ed Cash)
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!...
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 80 HCC- Bendito seja sempre o Cordeiro (Kerr Neto/Camargo Filho)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão

* Inspiração Musical

Coro IEBAM

“E CANTAVAM O CÂNTICO DE MOISÉS, SERVO DE DEUS, E O
CÂNTICO DO CORDEIRO, DIZENDO: GRANDES E ADMIRÁVEIS SÃO
AS TUAS OBRAS, Ó SENHOR DEUS TODO-PODEROSO; JUSTOS E
VERDADEIROS SÃO OS TEUS CAMINHOS, Ó REI DOS SÉCULOS.”
APOCALIPSE 15.13

* Cântico: Rei das Nações

Grandes são as tuas obras, Senhor,
Todo Poderoso, Justos e verdadeiros
sãos Os teus caminhos.
Ó Rei das nações, quem não temerá?
Quem não glorificará teu nome?
Ó Rei das nações,

quem não te louvará?
Pois só teu nome é santo.
Todas as nações virão e adorarão
diante de ti, Pois os teus atos de
justiça se fizeram manifestos.
Ó Rei das nações...

* Hino 395 HCC- Quero estar ao pé da cruz (Crosby/Doane)
* Intercessão
* Hino 202 HCC- Ele é meu e teu Senhor (Ward/Danner)
* Leitura Bíblica: Êxodo 15.1-18

1 Então cantaram Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, dizendo:
Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou; lançou no mar o cavalo e o seu
cavaleiro.
2 O Senhor é a minha força, e o meu cântico; ele se tem tornado a minha salvação; é
ele o meu Deus, portanto o louvarei; é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei.
3 O Senhor é homem de guerra; Jeová é o seu nome.
4 Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército; os seus escolhidos capitães
foram submersos no Mar Vermelho.
5 Os abismos os cobriram; desceram às profundezas como pedra.
6 A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder; a tua destra, ó Senhor, destroça o
inimigo.
7 Na grandeza da tua excelência derrubas os que se levantam contra ti; envias o teu
furor, que os devora como restolho.
8 Ao sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas, as correntes pararam como
montão; os abismos coalharam-se no coração do mar.
9 O inimigo dizia: Perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos; deles se satisfará o
meu desejo; arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá.
10 Sopraste com o teu vento, e o mar os cobriu; afundaram-se como chumbo em
grandes águas.
11 Quem entre os deuses é como tu, ó Senhor? a quem é como tu poderoso em
santidade, admirável em louvores, operando maravilhas?
12 Estendeste a mão direita, e a terra os tragou.
13 Na tua beneficência guiaste o povo que remiste; na tua força o conduziste à tua
santa habitação.
14 Os povos ouviram e estremeceram; dores apoderaram-se dos a habitantes da
Filístia.
15 Então os príncipes de Edom se pasmaram; dos poderosos de Moabe apoderou-se
um tremor; derreteram-se todos os habitantes de Canaã.
16 Sobre eles caiu medo, e pavor; pela grandeza do teu braço emudeceram como uma
pedra, até que o teu povo passasse, ó Senhor, até que passasse este povo que
adquiriste.
17 Tu os introduzirás, e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó
Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos
estabeleceram.
18 O Senhor reinará eterna e perpetuamente.

* Mensagem
* Oração/ * Poslúdio

“Um povo que canta”

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); Val (irmã da Irene); Aires, Pastor Oliveira Araújo
Familiares não crentes; Novos crentes. Desempregados.

Atividades

Igreja Evangélica Batista no Alto da Mooca

CALENDÁRIO

25/Julho (Sex) Ministério Rute e Noemi - encontro na casa da irmã Cida.
Informações com a irmã Soraia.
26/Julho (Sáb) M.C.A - Casa da irmã Rizonhi - 17h
26/Julho (Sáb) Encontro Jovens Casais Casados e namorados - 19h30 - Precisamos de
confirmação da presença - Procure a Lu Moraes.
RETIRO FAMÍLIA IEBAM
Carnaval 2015 - Inscrições com a irmã Ângela Chiariello. Ore e participe!

ADOLESCENTES - 02 de Agosto - 17h

MOMENTO ESPECIAL dos adolescentes. Dia 02 de Agosto estaremos juntos.

GRÁVIDAS: Greice Kelly, Daniela Dias, Giselli Chiariello Ximenes

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.

MINISTÉRIOS EM AÇÃO

GRATIDÃO EBF

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.

“IEBAM - Igreja de Jesus Cristo
Árvore que o Senhor plantou junto a 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;

Novamente tivemos a “invasão” agradável, barulhenta e alegre de crianças em nossas
dependências. Continue orando por elas, por suas famílias e pelo futuro dessas
crianças que Deus tem colocado no ministério da IEBAM. Entregamos para cada
uma delas, além das tradicionais guloseimas, um livro infantil com histórias Bíblicas.
Agradeço a cada irmão da equipe, a todos os quem contribuíram com seus dons e sou
grato também pela irmã Natália, sempre dedicada e sorridente no seu trabalho.

ANIVERSARIANTES JULHO

01. Klarissa Belan
02. João Erich Kammer
02. Maria do Carmo Fagundes
04. Lucy Pereira Dias
04. Paulo Soares Castro
08. Marilu Bernardes Sória Borg
13. Cláudio Thiago de Ávila Menezes
14. Luciana Meneguelli Puerta
15. Rozineia Farias de Oliveira
16. Sirléia Nunes Barbosa
19. Salvador Ialamov
19. Daniela de Oliveira Batista de Lima

21. Francisco Pereira de Quadro
23. Aline Fevereiro Gimenes
23. Eliane dos Santos da Silva
23. Esmeralda Lopes Torrubia Pereira
27. Guilherme G. Chifferri
28. José Roberto Distefano
28. Raíssa Petcov dos Reis
29. Ângelo Fernando Meneguello
29. Aline Cristina Gomes Pereira
31. Carmelo Archela
31. Isabella dos Santos Herculino

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

20 de JULHO de 2014

JOVENS ASSUMINDO A LIDERANÇA

Neemias 4.10-23
O envolvimento dos jovens na construção de uma nação é
indispensável. Vemos também, na história da humanidade, os jovens
sacrificando suas vidas nas guerras e batalhas em todas as civilizações e
Sociedades. Só na segunda guerra mundial houve mais 50 milhões de
mortos, ficando 20 milhões de mutilados, na grande maioria jovens.
Todos os povos precisam de seus jovens, no vigor de seus anos, para
fazer face aos perigos que vem de fora. Os jovens têm força, agilidade,
destreza física e mental. Precisamos dos jovens em todas frentes de batalha,
seja no trabalho, na família e ainda mais na igreja. O Pastor e a liderança da
igreja precisam do apoio, do amor e respeito dos jovens, assim como
também, evidentemente, de todos os participantes.
Neemias tem seus moços, como ele os chama, que exercem diversas
funções: uns são seus companheiros de inspeção, outros exercem a função
de seus guarda-costas, pois ele precisava estar sendo protegido, como todo
líder precisa. Os jovens tem essa função de serem também espécie de “anjosda-guarda” uns dos outros, de seus líderes e principalmente do Pastor da
igreja.
Os jovens atentos nunca farão algo que se tornará perigoso,
prejudicial e nefasto para a liderança. Nunca permitiram que seus atos, ou
suas omissões, palavras e comentários prejudiquem um Ungido do Senhor,
ao contrário, se colocarão como apoio e defensores daqueles que o Senhor
colocou como dirigentes e responsáveis da igreja de Cristo, do Povo de
Deus. Estarão prontos a defender, terão sempre suas armas à mão para
protegerem a obra e o obreiro do Senhor.
Quando um grupo se cansa e precisa de repouso, outros se levantam,
num revezamento continuo como numa corrida com obstáculos, na qual a
equipe vai se revezando em cada parte do percurso, com o mesmo objetivo:
VENCER.
Que cada jovem da IEBAM veja sua parte na tarefa da reconstrução
de tudo o que precisa ser reconstruído, tanto no aspecto material, social e de
relações humanas, como na vida espiritual em busca da santidade exigido
por Deus.
Nós contamos com os jovens. Nós precisamos de você jovem.
JOVENS cheios do Espírito Santo, livres das bebidas e das drogas. Jovens
longe das baladas e das noitadas do mundo. Jovens dispostos a assumirem a
liderança espiritual no mundo, no lar e na igreja.
Assuma sua responsabilidade, seu dever e sua missão:
VOCÊ ESTA SENDO CONVOCADO PARA RECONSTRUIR O
MUNDO. MANTENHA-SE ATENTO E ALERTA, VIGILANTE E
CONFIANTE.
PASTOR PAULO ROBERTO SÓRIA

pastorsoria@iebam.org.br

