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* Prelúdio

instrumentos

“POIS NÓS SOMOS SANTUÁRIO DE DEUS VIVO, COMO DEUS
DISSE: NELES HABITAREI, E ENTRE ELES ANDAREI; E EU SEREI O
SEU DEUS E ELES SERÃO O MEU POVO.” II Coríntios 6.16b

* Oração
* Hino 504 HCC-Da igreja o fundamento
* Interlúdio
* Boas Vindas e Pastorais
* Cântico: Casa de Deus (Barros/Manhães)

(Stone/Wesley)

instrumentos
congregação

Amado meu, entrego a Ti o meu
Somos casa de Deus, a morada do Pai
coração
Contra ela nada prevalecerá
Espírito de Deus, eu sou tua habitação Somos um no Senhor,
Sou morada adornada pela santidade somos povo de Deus
Tua voz nessa geração
Tua Igreja resplandecerá
Amado meu, estou aqui e vejo pela fé Na Tua palavra, me edificarei
O céu se abrir,
A Tua palavra eu multiplicarei
e o derramar de tudo que Tu és
Na Tua palavra, me edificarei
O amor do Noivo pela Noiva
A Tua palavra eu multiplicarei
restaurada, Corpo Santo em família Somos casa de Deus...
“OU NÃO SABEIS QUE O VOSSO CORPO É SANTUÁRIO DO
ESPÍRITO SANTO, QUE HABITA EM VÓS, O QUAL POSSUÍS DA
PARTE DE DEUS, E QUE NÃO SOIS DE VÓS MESMOS?” I Coríntios 6.19

* Hino 435 HCC-Não sou meu (Whittle/McGranahan)
* Cântico Tua vida em minha vida
Vem em mim reinar
em tudo o que eu sou
Te convido já,
a governar a minha vida
Que meus atos e palavras

possam expressar amor
Que haja sempre em minha boca
um contínuo louvor em gratidão
Por tua vida em minha vida.

(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Leitura Bíblica: I Coríntios 3.10-16

10.Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor,
lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um
como constrói.
11.Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é
Jesus Cristo.
12.Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras
preciosas, madeira, feno ou palha,
13. sua obra será mostrada, porque o Dia a trará à luz; pois será revelada pelo
fogo, que provará a qualidade da obra de cada um.
14.Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa.
15. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo; contudo, será
salvo como alguém que escapa através do fogo.
16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita
em vocês?

* Mensagem “Somos santuários de Deus”
* Oração
* Poslúdio

Pr Sória

instrumentos

* Prelúdio
instrumentos
“APÓS O SENHOR VOSSO DEUS ANDAREIS, E A ELE TEMEREIS;
OS SEUS MANDAMENTOS GUARDAREIS, E A SUA VOZ
OUVIREIS; A ELE SERVIREIS, E A ELE VOS APEGAREIS.”
Deuteronômio 13.4
* Oração
* Hino 476 CC-Brilho Celeste (Zelley/Cook)
* Interlúdio
instrumentos
* Inspiração Musical “ Passo a passo”
Coro IEBAM
* Boas Vindas e Pastorais
“ENSINA-ME, SENHOR, O TEU CAMINHO, E ANDAREI NA TUA
VERDADE; DISPÕE O MEU CORAÇÃO PARA TEMER O TEU
NOME.” Salmo 86.10
* Cântico: Vim para adorar-te (Tim Hughes)
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Luz das nações que dissipa as trevas,
Abre os meus olhos pra ver
Lindo Tu és, eu só quero adorar-te
Dar os meus dias pra Ti.
Vim para adorar-te, vim para prostrarme
Vim para dizer que és meu Deus
És totalmente amável, és totalmente
digno

Humildemente vieste à terra e se
entregou por amor.
Vim para adorar-te...
Não saberei o preço pago por meus
pecados lá na cruz
Não saberei o preço pago por meus
pecados lá na cruz
Vim para adorar-te...
Digno! Digno! Digno! Digno! Digno!

* Cântico: Senhor te quero e Mais de Cristo (Park)
Eu Te busco, Te procuro, ó Deus,
No silêncio Tu estás.
Eu Te busco, toda hora espero em Ti,
Revela-Te a mim.
Conhecer-Te eu quero mais.
Senhor, Te quero, quero ouvir Tua
voz, Senhor, Te quero mais.
Quero tocar-Te, Tua face eu quero ver
Senhor, Te quero mais.
Vou seguindo, para o alvo eu vou
A coroa conquistar.
Vou lutando, nada pode me impedir.
Eu vou te seguir, Conhecer-Te eu
quero mais.

Mais de Cristo eu quero ver
Mais do Seu amor obter
Mais da Sua compaixão
Mais da Sua mansidão
Mais, mais de Cristo
Mais, mais de Cristo
Mais do Seu puro e santo amor
Mais do meu Mestre e Salvador
Mais de Cristo transmitir,
Os Seus passos vou seguir
Imitando o Seu viver
Vou Seu Reino promover

* Hino 436 HCC- Queremos te conhecer mais e mais (Cruz)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
“ENTREGA O TEU CAMINHO AO SENHOR; CONFIA NELE,
E ELE TUDO FARÁ.”
Salmo 37.5
* Hino 478 HCC- Tua voz escuto a convocar-me (Hiram Rollo Jr)
* Intercessão

* Cântico: Deus cuida de mim (Kleber Lucas)
Eu preciso aprender um pouco aqui E não ando sozinho não estou
Eu preciso aprender um pouco ali
Sozinho, Pois sei: Deus cuida de mim.
Eu preciso aprender mais de Deus
Deus cuida de mim...
Se na vida não tenho direção
Porque ele é quem cuida de mim.
e preciso tomar decisão
Se uma porta se fecha aqui
Eu sei que existe alguém que me ama
Outras portas se abrem ali
Ele quer me dar a mão.
Eu preciso aprender mais de Deus
Se uma porta se fecha aqui
Porque ele é quem cuida de mim
Outras portas se abrem ali
Deus cuida de mim.
Eu preciso aprender mais de Deus
Deus cuida de mim na sombra das
Porque ele é quem cuida de mim
suas asas
Deus cuida de mim, eu amo a sua casa Deus cuida de mim...

* Leitura Bíblica Gen 16.7,8; Deut 30.11-20 e Is 40.30,31
Gênesis 16.7. O Anjo do Senhor encontrou Hagar perto de uma fonte no
deserto, no caminho de Sur,
8. e perguntou-lhe: "Hagar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? "
Respondeu ela: "Estou fugindo de Sarai, a minha senhora".
Deuteronômio 30.11. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer,
nem está além do seu alcance.
12. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar:
"Quem subirá ao céu para consegui-lo e vir proclamá-lo a nós a fim de que
lhe obedeçamos? "
13. Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar:
"Quem atravessará o mar para consegui-lo e, voltando, proclamá-lo a nós a
fim de que lhe obedeçamos? "
14. Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês; está em sua boca e em
seu coração; por isso vocês poderão obedecer-lhe.
15. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e
destruição.
16. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus
caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças; então
vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os
abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse.
17. Se, todavia, o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, e se
deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los,
18. eu hoje lhes declaro que sem dúvida vocês serão destruídos. Vocês não
viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse,
depois de atravessarem o Jordão.
19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que
coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora
escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam,
20. e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se
apeguem firmemente a ele. Pois o Senhor é a sua vida, e ele lhes dará muitos
anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó.
Isaías 40.30. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam
e caem;
31. mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem
alto como águias; correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam.

* Mensagem “Jovem: de onde vens para onde vais?”
Pr Sória
* Oração/ Despedida Coral “Caminhando sob a luz do Senhor”

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, Josias ; Sr. Geraldo (Pai da
Isabela Juliana); Frank Dias (cirurgia), Gilson e Lourdes (cirurgia); Val (irmã da Irene);
Aires, Pastor Oliveira Araújo , 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

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.
NOTA DE FALECIMENTO
Faleceu na madrugada de quarta para quinta-feira passada a irmã Pola Coev,
viúva do saudoso Pastor Demétrio Coev, que organizou nossa igreja e da qual foi
pastor por cinco anos e meio e depois interinamente por mais um ano e cinco
meses. Dona Pola Coev completaria 100 anos no próximo mês de outubro. Nossa
igreja a tem sustentado com orações e financeiramente desde a morte do Pastor
Coev. Deixamos registrado o cuidado da IEBAM para com ela. Que o Senhor
abençoe sua família. O enterro aconteceu na manhã de hoje.

Atividades

Igreja Evangélica Batista no Alto da Mooca

CALENDÁRIO AGOSTO

02 (Sáb) Ministério Jovem - Adolescentes IEBAM - 17h
14 (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
28 (Qui) Ministério da Idade de Ouro - 15h
30 (Sáb) Ministério Jovem - Jovens Casais - 19h00
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.
Informações com Dani e Julinho.

ANIVERSARIANTES AGOSTO
01. Fabiano Anastácio Brito
01. Valdinéia Farias de Oliveira
02. Isabel Maria Oliveira de Luna
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!

27 de JULHO de 2014

“IEBAM

-

IGREJA QUE SERVE AO SENHOR
COM ALEGRIA”

“Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra!
Prestem culto ao Senhor com alegria; entrem na sua presença com cânticos
alegres.Reconheçam que ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele: somos o seu
povo, e rebanho do seu pastoreio.
Entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios, com louvor; dêemlhe graças e bendigam o seu nome.
Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno; a sua fidelidade permanece por
todas as gerações. Salmos 100″
Somos a igreja de Jesus colocada na Mooca para viver segundo o
Plano e a vontade de Deus. Somos um “POVO ESCOLHIDO PELA
VONTADE DE DEUS” para servi-Lo e honrá-Lo.
Temos a Missão que nos foi confiada pelo Mestre e Senhor de
nossas almas, Jesus Cristo. Essa missão consiste em “INFORMAR O
MUNDO SOBRE O PLANO DE DEUS” para a salvação de todos os que
crerem no nome do Salvador Jesus.
Devido a Missão somos responsáveis por “ESTABELECER A
PAZ E A HARMONIA ENTRE OS SERVOS DO SENHOR” dessa forma
podemos “BENEFICIAR AS FAMÍLIAS COM O ENSINO DA
PALAVRA DE DEUS”.
Para tanto, temos que “ADMINISTRAR OS RECURSOS
DISPONIBILIZADOS PELOS DISCÍPULOS DE CRISTO” e assim
“MODIFICAR O MUNDO AO NOSSO REDOR COM A MENSAGEM
REDENTORA DO SENHOR JESUS”. Cristo morreu na Cruz do
Calvário para nos redimir de todo pecado.
Isto é a IEBAM. Isto somos nós, Igreja de Cristo, Povo escolhido
por Deus.
Isto é você que é parte integrante do corpo de Cristo nesta
localidade.
PASTOR PAULO ROBERTO SÓRIA

pastorsoria@iebam.org.br

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

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

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

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;

