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* Prelúdio

instrumentos

O SENHOR É O NOSSO SOCORRO
“O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra”.Salmo 124.8
* Oração
* Hino 406 CC Castelo Forte é nosso Deus (Lutero)
congregação
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas e Pastorais
O SENHOR É O NOSSO SOCORRO E POR ISSO NOS ALEGRAMOS
E EXALTAMOS SEU NOME
“Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera
em Deus, pois ainda o louvarei, a ele que é o meu socorro, e o meu Deus.”
Salmo 42.11
* Cântico: Eu me alegro em Ti
congregação
A Ti bendirei pra sempre
Não há outro a quem eu ame,
Em ti confiarei Senhor
Tu és tudo o que eu desejo.
Eu não terei do que ter medo
Eu me alegro em Ti
Meus pés só na Rocha firmarei
E do Senhor direi:
Não me abalarei e do Senhor direi Tu és meu Deus....
Tu és meu Deus, Protetor
Meu Deus! Forte! Meu Deus!
Meu refúgio, Libertador
Eu me alegro em ti
Meu abrigo, torre forte,
e do Senhor direi
Todo o tempo
Tu és meu Deus,...
o meu socorro vem de Ti.
O SENHOR É O NOSSO SOCORRO E EM FAMÍLIA QUEREMOS
AGRADECER
“Por esta razão dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda família nos céus e
na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que
sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior;” Efésios 3.14-16
* Cântico: Família Idéia de Deus (Germano)
congregação
Filhos
honrem
seu
pai
e
sua mãe
A família é uma idéia de Deus
E terão vida longa aqui na terra
Nascida no Seu Terno Coração
Pais eduquem seus filhos no
Não é bom que o homem esteja só
caminho e assim quando crescerem
Disse Deus na criação e com a
dele não se afastarão.
mulher o presenteou.
Família ideia de Deus
Família ideia de Deus
Família presente de Deus
Família presente de Deus
E Deus também vive em família
Deixa o homem seu pai e sua
lá
no céu
mãe
E se une à mulher que Deus lhe deu Deus Pai ,Deus Filho e Espírito
também
Crescei-vos e multiplicai-vos,
E nós adotados
disse Deus
como filhos em Jesus
E o seu reino
Formamos a grande , santa e pura
aqui na terra assim cresceu.
Família de Deus
Família ideia de Deus
Família presente de Deus
* Hino 400 HCC-Quão Preciosas são as horas (Goreh/Stebbins) congregação
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)

* Hino 542 HCC- Só Jesus Cristo salva (Lobo/Nunes Filho)
* Cântico: Outro igual não há
Outro igual não há
como nuvens no céu

* Oração de Gratidão
* Leitura Bíblica Salmo 121.1-8
1 Elevo os meus olhos para os montes; de onde me vem o socorro?

2 O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
3 Não deixará vacilar o teu pé; aquele que te guarda não dormitará.
4 Eis que não dormitará nem dormirá aquele que guarda a Israel.
5 O Senhor é quem te guarda; o Senhor é a tua sombra à tua mão direita.
6 De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite.
7 O Senhor te guardará de todo o mal; ele guardará a tua vida.
8 O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre.

* Mensagem

“Famílias socorridas e guardadas pelo Senhor”

Pr Sória

“Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos
misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno.”
Hebreus 4.16
* Cântico: Eu me alegro em Ti (estribilho)
congregação
Tu és meu Deus, Protetor
Meu abrigo, torre forte,
Meu refúgio, Libertador
Todo o tempo o meu socorro vem
* Oração
de Ti.
* Poslúdio
instrumentos
CULTO
DALVORADA
CULTO
VESPERTINO
25 ABRIL
de MAIOde
de2012
2014 -- 19h00
08 de
06h00

* Prelúdio

instrumentos

FOMOS SALVOS POR CRISTO PORQUE ELE É O ÚNICO CAMINHO
PARA O PAI
“Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim.”
João 14.6
CULTO
DALVORADA
CULTO
VESPERTINO
07 de
JULHO
de2012
2013 -19h00
08 de
ABRIL
de
- 06h00

* Oração
CULTO
VESPERTINO
* Hino01
295HCCPara o céu por Jesus irei
de DEZEMBRO de 2013 - 19h00
* Interlúdio
* Inspiração Musical
* Boas Vindas e Pastorais

(Pounds/Gabriel)

instrumentos
Coro IEBAM

“Mas eu confio na tua benignidade; o meu coração se regozija na tua salvação. Cantarei
ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem.” Salmo 13.5,6

* Cântico: Sê engrandecido

Sê engrandecido,
ó Deus da minha vida
Tu és o Deus da minha salvação.
És a minha rocha,
a minha segurança,
Meus lábios sempre te exaltarão.

Aleluia (aleluia) te louvor (te louvo)
Pois sei que sobre todos és Senhor.
Aleluia (aleluia) te louvor (te louvo)
Pois sei que sobre todos és Senhor.
Aleluia (aleluia), Aleluia (aleluia),
Aleluia, louvemos ao Senhor.

FOMOS SALVOS POR CRISTO POIS NÃO HÁ OUTRO NOME
PELO QUAL POSSAMOS SER SALVOS
“E em nenhum outro há salvação; porque debaixo do céu nenhum outro nome há,
dado entre os homens, em que devamos ser salvos.” Atos 4.12

Que pudesse minha alma salvar
E nele encontro a paz
Só Jesus comprou-me,
Eu sei que seguro
com seu amor, na cruz.
em seus braços estou
Outro igual não há
Outro igual não há.
Suas bênçãos me cobrem
FOMOS SALVOS POR CRISTO, SOMENTE POR SUA GRAÇA
“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

* Hino 193 HCC- Maravilhosa graça (Lillenas)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
FOMOS SALVOS POR CRISTO POR ISSO NÃO PRECISAMOS FICAR
TEMEROSOS
"Eis que Deus é a minha salvação; eu confiarei e não temerei porque o Senhor, sim o
Senhor é a minha força e o meu cântico; e se tornou a minha salvação. Portanto com
alegria tirareis águas das fontes da salvação.” Isaías 12.2,3

* Cântico: Ele vem pra te salvar (Adhemar de Campos)
Diga para os abatidos,
não percam a fé
Poderoso é o teu Senhor
quando clama Seu nome
Ele então virá.
Ele vem pra te salvar, (2x)...
Ele é o teu refúgio em meio as lutas
O escudo na tempestade.
Uma torre na tristeza
Fortaleza em meio a batalha.
Ele vem pra te salvar, (2x)...

Diga para os temerosos
não há nada a temer
Poderoso é o teu Senhor
quando clama Seu nome
Ele então virá
Ele vem pra te salvar, (2x)
Diga ao cansado,
o teu Senhor virá
Ele vem pra te salvar, (2x)
Contempla ao Senhor
e te levantarás
Ele vem para te salvar

* Intercessão
* Cântico: Doce Nome (Gláucia Carvalho)
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

* Leitura Bíblica João 3.16

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

Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Unigênito, para
que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.

* Mensagem
“ Famílias salvas por Cristo - Aquele quem ?” Pr Sória
* Despedida Coral “Amigo, não saia sem Cristo”
Coro IEBAM
* Oração

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);
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.

POSSE DO PASTOR MÁRCIO ALEXANDRE NA CBM

Atividades

Igreja Evangélica Batista no Alto da Mooca

2014 - ANO DE FRUTIFICAR
CALENDARIO DE MAIO
29 (quinta)- Chá da Tarde de Oração e Ministério da Idade de Ouro - 15h
31 (sábado)- Jovens Casais casados e namorados - 19h00
02/06- Posse do Pastor Márcio Alexandre
2º ENCONTRO COM OS HOMENS DA IEBAM
Gostaríamos de marcar um novo encontro com todos homens da IEBAM, vamos
agendar o melhor momento? O irmão Erenilson está ajudando o pastor nesta
tarefa. 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.

NASCIMENTOS:

Registramos com alegria os nascimentos de:
Helena, filha de Vivian e Hélio, neta da irmã Cleize;
Raphael, filho de Larissa e Gustavo Aiello, bisneto da irmã Rosa Gião;
Rogamos as bênçãos do Senhor sobre os bebês, pais, avós e todos os familiares.

A Convenção Batista Mineira dará posse ao Pastor Márcio Alexandre como seu
Executivo, no dia 02/06/2014 em Belo Horizonte. O Pastor Sória foi convidado pela
Diretoria da CBM para ser o orador oficial daquela solenidade. O Culto de Posse será
na segunda feira dia 02 de Junho. Os irmãos que desejarem estar presente,
acompanhando assim o Pastor Sória e prestigiando o Pastor Márcio, saibam que o voo
previsto é o da Gol segunda dia dois, às 15 saída de GRU indo para BH Confins,
voltando na terça feira, dia três às 10h20, chegando em SP GRU 12h05. Que toda a
IEBAM esteja em oração pelo trabalho em Minas Gerais.

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.
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

25 de MAIO de 2014

DAR GRAÇAS SEMPRE
PORQUE TUDO É PARA O BEM
Alguns versos, ou conceitos bíblicos, são por vezes contestados, ou
pelo menos, não muito bem entendidos ou aceitos em certas circunstâncias.
Uma história missionária, entre muitas outras experiências, nos
ajuda a entender a providencial sabedoria divina. Li o relato de um
missionário francês sobre dois meninos de uma tribo africana, que desde
pequenos eram muito amigos. Os amigos cresceram juntos.
Um deles era filho do rei da tribo. O outro desde pequeno tinha
crido em Jesus e sempre repetia, em qualquer circunstância, boa ou má, a
frase do Apostolo Paulo : “Em tudo dai Graças”; e acrescentava: “todas as coisas
contribuem para o bem”.
O jovem assumiu o lugar de seu pai e se tornou rei da tribo e fez de
seu amigo seu conselheiro principal e companheiro em tudo. Certo dia ao
caçarem, o amigo cristão, que era responsável pelas armas do rei, deu-lhe um
fuzil mal preparado e ao atirar o rei acabou ferindo-se e perdeu o polegar
direito.
O jovem cristão disse ao rei:- “Em tudo dai graças, porque todas as
coisas contribuem para o bem”. O rei ferido, ficou em cólera contra seu
amigo e mandou-o para a prisão. Passado algum tempo, já restabelecido, o
rei voltou à caça e distanciando-se do seu território acabou prisioneiro de
uma tribo de canibais.
Quando os canibais preparavam o fogo para matar e comer o
prisioneiro, perceberam que não tinha o polegar, isso fazia dele um
amaldiçoado. Não podendo ser morto, muito menos ser comido, assim foi
libertado. Retornando para sua tribo lembrou-se do amigo e disse: “Em
tudo dai graças. Perdi um polegar mas ganhei a vida”.
Chegando ao seu povo foi imediatamente libertar o amigo e se
desculpar. O amigo lhe disse, não haver o que perdoar, pois em tudo deu
graças e acrescentou: “se você meu rei amigo não tivesse perdido o polegar
teria sido comido, mas se eu não tivesse sido preso, teria ido com você e eu
teria sido devorado pelos canibais”. Em tudo dai graças, porque todas as
coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus.
Podemos até não entender certas coisas, mas podemos confiar no
Senhor nosso Deus.
“E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem
daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito”.
Romanos 8:28
“Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus
para convosco”. 1 Tessalonicenses 5:18

PASTOR PAULO ROBERTO SÓRIA

pastorsoria@iebam.org.br

