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* Prelúdio
instrumentos
AS MÃOS DE JESUS MÃOS QUE TUDO CRIARAM
“Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu
é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a serra terra seca. Oh, vinde,
adoremos e prostremo-nos; ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. “
Salmo 95.4-6
* Oração
* Cântico: Consagração
congregação
Ao Rei dos Reis consagro
tudo o que sou
De gratos louvores transborda
o meu coração
A minha vida eu entrego
Nas tuas mãos meu Senhor
Pra te exaltar com todo o meu amor
Eu te louvarei conforme a tua justiça
E cantarei louvores
pois tu és Altíssimo
Celebrarei a ti ó Deus

com meu viver
Cantarei e contarei as tuas obras
Pois por tuas mão foram criados
Terra, céus e mar e todo o ser que neles
há
Toda a terra celebra a ti
com cânticos de júbilo
Pois tu és o Deus Criador
A honra, a glória, a força
E o poder ao Rei Jesus
E o louvor ao Rei Jesus.

* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas e Pastorais
* Hino Oficial JMM: “Poder para testemunhar”(Vanessa e Leo Gomes)
A toda nação, povo, tribo e lugar
Por onde eu for falarei do amor
De Cristo Jesus é preciso falar.
O Espírito Santo agindo em nós
Nos dá o poder para testemunhar.
Tudo o que sou é pra Teu louvor
Usa-me com Teu poder.
No meu viver testemunha serei
Da cruz de Jesus o Senhor.
Não importa aonde for,
Falarei do teu grande amor,
eis-me aqui!

Da graça, da cruz, do poder de Jesus
E todos os povos o exaltarão
Cumprindo o chamado da grande
missão. Tudo o que sou...
Quebranta-me, Senhor.
Enche-me, Senhor.
Envia-me, Senhor. Usa-me, Senhor.
Tudo o que sou...

AS MÃOS DE JESUS MÃOS QUE CURAM
“Vendo-a Jesus, chamou-a, e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade; e
impôs-lhe as mãos e imediatamente ela se endireitou, e glorificava a Deus.
Lucas 13.12,13
* Hino 352 HCC-Cristo te estende sua forte mão (Carmichael)
AS MÃOS DE JESUS MÃOS QUE ABENÇOAM
“Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como criança, de
maneira nenhuma entrará nele. E, tomando-as nos seus braços, as abençoou, pondo
as mãos sobre elas. Marcos 10.15,16
* Hino 609 HCC-Jesus recebeu e abençoou as criancinhas (Moraes/Manuel)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de gratidão

AS MÃOS DE JESUS MÃOS CRAVADAS NA CRUZ EM NOSSO
LUGAR
“e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o
qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz;”
Colossenses 2.14
* Hino 351 CC-Direção divina (Kalley/mel London)
* Leitura Bíblica Textual: Zacarias 13.1,6,7 e João 20.25-27

Zacarias 13. 1 Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, e para os
habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza.
6 E se alguém lhe disser: Que feridas são essas entre as tuas mãos? Dirá ele: São as
feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos.
7 Ó espada, ergue-te contra o meu pastor, e contra o varão que é o meu
companheiro, diz o Senhor dos exércitos; fere ao pastor, e espalhar-se-ão as ovelhas;
mas volverei a minha mão para os pequenos.
João 20. 25 Diziam-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Ele, porém, lhes
respondeu: Se eu não vir o sinal dos cravos nas mãos, e não meter a mão no seu
lado, de maneira nenhuma crerei.
26 Oito dias depois estavam os discípulos outra vez ali reunidos, e Tomé com eles.
Chegou Jesus, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja
convosco.
27 Depois disse a Tomé: Chega aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos; chega a tua
mão, e mete-a no meu lado; e não mais sejas incrédulo, mas crente.

* Mensagem
“As mãos de Jesus”
* Oração / * Poslúdio
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* Prelúdio
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“ Quem crê no Filho tem a vida eterna; o que, porém, desobedece ao Filho não verá
a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus.” João 3.36
* Oração
* Hino 243 CC-Vida eterna (McGranahan, Ginsburg)
congregação
* Interlúdio
instrumentos
* Inspiração Musical “Deus tanto o mundo amou”
Coro IEBAM
* Boas Vindas e Pastorais
* Hino Oficial JMM: “Poder para testemunhar”(Vanessa e Leo Gomes)
A toda nação, povo, tribo e lugar
De Cristo Jesus é preciso falar.
O Espírito Santo agindo em nó
Nos dá o poder para testemunhar.
Tudo o que sou é pra Teu louvor
Usa-me com Teu poder.
No meu viver testemunha serei
Da cruz de Jesus o Senhor.
Não importa aonde for,
Falarei do teu grande amor,
eis-me aqui!

Por onde eu for falarei do amor
Da graça, da cruz, do poder de Jesus
E todos os povos o exaltarão
Cumprindo o chamado da grande
missão. Tudo o que sou...
Quebranta-me, Senhor.
Enche-me, Senhor.
Envia-me, Senhor. Usa-me, Senhor.
Tudo o que sou...

“Cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus santos, e louvai o seu santo nome.
Porque a sua ira dura só um momento; no seu favor está a vida.”
Salmo 30.4,5
* Cântico: Cristo levou sobre si
congregação
Jesus, pão da vida,
Cristo levou sobre si
As nossas dores
Ele levou sobre si
as nossas transgressões
O castigo que nos traz a paz
estava sobre Ele,
e por suas chagas
fomos sarados.
Ele tomou sobre si as nossas
maldições
Ele sofreu para que tivéssemos
perdão

Jesus, luz do mundo.
Príncipe da Paz, Maravilhoso
Conselheiro, fonte de eternidade e
amor.
Jesus, Deus Emanuel,
Jesus, Santo dos Santos,
Árvore da vida, rio que brota do
trono de Deus
Alegria profunda no meu coração
Recebe a adoração.

* Hino 186 CC-É Jesus quem salva! (Lowry)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical “Jornada da fé”
Coro IEBAM
” Dirás, pois, naquele dia: Graças te dou, ó Senhor; porque, ainda que te iraste
contra mim, a tua ira se retirou, e tu me confortaste.” Isaías 12.1
* Hino 262 HCC-Deixa o Salvador te ajudar (Reynolds)
* Intercessão
* Cântico: Por mim morreu Jesus
congregação
À destra do Seu Pai está
Por mim morreu Jesus,
Cravado numa cruz
No monte do Calvário
Por mim morreu Jesus
Por mim ressuscitou
Vitória me outorgou

Por mim ressuscitou.
Pra mim, sim, voltará
E ao céu me levará
Pra sempre cantarei louvor
Pra mim, sim, voltará.

* Leitura Bíblica: Hebreus 9.22; 27-28

22 E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue; e sem
derramamento de sangue não há remissão.
27 E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso
o juízo,
28 Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de
muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para salvação.

* Mensagem “Imperdoáveis - cólera de Deus”
* Celebração da Ceia Memorial
* Distribuição do Pão (Lá naquela cruz Coro IEBAM)
* Distribuição do Cálice (123 CC Bendito Cordeiro )
* Hino 521 CC Cidade santa (Adams)
* Oração
* Poslúdio
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Motivos de Oração e Informações

Ministério da Oração e da Consolação
“Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus.” Isaías 40.1
Oremos pelo no sso Pastor Sória, sua esposa, família e seu ministério.
Oremos pelos ministros auxiliares do ministério pastoral e suas respectivas
famílias: Pastor auxiliar: Duduch Jr.; Educação Religiosa: Natália Fernandes;
Música:Tânia Kammer; Administração e Juventude: Luciana Moraes; Pelos
pastores membros da IEBAM: Cornélio Louzeiro, Márcio Alexandre dos Santos
(Rádio Trans Mundial). Missão Batista George Oettere: Seminarista Evandro Jr.

ENFERMOS E OUTROS

Irmãs Dirce Mizarelo; Dirce Pomar (cirurgia); Camila Gargalaca (em tratamento de saúde
com internação hospitalar periódica); D. Josefina , D.Waldecy, D. Alexandrina; D.
Geraldina, D. Pola Coev , D. Julieta (mãe do irmão Carlos Placêncio); D. Tereza Marques
Fleming ( mãe da irmã Márcia); D. Celeste e família; Élcia Neves da Silva;
Irmãos Alfredo, Jurandy (fazendo Hemodiálise); Luiz Lisboa (tratamento de saúde); Pai do
irmão José Roberto; Fábio (irmão da Cláudia Leffer), Teodósio Novacov; irmãos Elmo e
Dorcília, Kátia Letizio (prima Walter Leffer);Irmãos Elpídio e Josefa; Cleide (filha da D.
Aparecida); Márcia Maria (Nora da D. Amélia); Roseli (irmã do Rogério); Saúde do Wilson
Batista; Irmãos Tedeu e Talita;
D. Maria Helena ( mãe do Pastor Duduch); D. Benedita (Mãe da Vilda)
Familiares não crentes. Novos crentes; Desempregados.
GRÁVIDAS: Greice Kelly ; Rose; Luciana Peres; Camila e Dayse (Noras da irmã
Suely Germano).
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL
Venha participar da melhor escola do mundo, a EBD, onde a Bíblia é nosso
currículo. Todos os domingos às 9h30, crianças, juniores, adolescentes, jovens e
adultos de todas as idades.
GABINETE PASTORAL
O Pastor Sória está disposição para aqueles que desejarem um encontro para
orientação e oração. Os irmãos podem agendar no Gabinete Pastoral com a Lú,
ou ligar diretamente no celular (11) 9938-0471.
DESEJANDO ENVIE SEU PEDIDO DE ORAÇÃO
MINISTÉRIO COM NOVOS CRENTES
Iniciamos um novo curso para dar uma base bíblica sólida e profunda, tanto para
crentes recém convertidos como também para os que ainda não tiveram ensino
doutrinário e bíblico satisfatórios. Não é um curso de preparação para o batismo,
mas sim uma descoberta de verdades, conceitos ensinos que muitas vezes o crente
ainda não aprendeu. Quem desejar pode se inscrever com a irmã Lúcia Sória.

Igreja Evangélica Batista no Alto da Mooca

Atividades
IMPORTANTES ATIVIDADES DA IEBAM

Você é muito importante para a realização de toda e qualquer atividade da igreja,
sobretudo porque você é parte integrante da mesma, sem você ela não está devidamente
representada para executar o plano do Reino de Deus, pois não está completa. Tome nota
das datas e horários e participe com alegria das atividades em 2013. Traga amigos e
conhecidos para a grande descoberta do amor de Deus para conosco. Demonstre seu amor
para com a Igreja do Senhor e para com o Senhor da Igreja. JESUS CRISTO É O
NOSSO SENHOR.
PARTICIPE do Culto de Oração e estudo da Palavra de Deus às quartas-feiras às 20h!
Vale a pena orar e estudar juntos a Bíblia Sagrada.
MARÇO
07 (Qui) Ministério Chá da Tarde de Oração - 15h
09 (Sáb)- Ministério JOVEM em Atibaia - saída da igreja às 9h00
ANIVERSARIANTES

01. Edelyn Isabel Norberto
Gomes
03. Juliana Martins de Brito
03. Ricardo Pereira Dias
05. Leidiane Moraes Sousa
05. Pedro Aziz
07. Tânia Maria Kammer
09. Ana Cláudia Lopes Silva
09. Wilson Pinheiro Rodrigues
10. Isabela Juliana Ress Pereira
10. Márcia Aparecida Fleming
Mota
10. Wilson de Oliveira Batista

13. Eli Jorge Neto
14. Luis Carlos Herculino
15. Lucas Gabriel Melo Nunes
16. Niuller J. Silva Pires
17. Jean Alves de Deus
17. Mildreane de Lamos Valim
21.Helena Ruduk de Brito
21.Miriam Distefano
23.Neuza Faria Cano
24. Gustavo Fernandes Silva
29. Mirian Paskauskas
30. Júlio Nunes de Lima Neto
31. Maria Alexandrina Basso

“IEBAM - IGREJA QUE SERVE AO SENHOR COM ALEGRIA”
“Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Servi ao Senhor com alegria,
e apresentai-vos a ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus! Foi ele quem nos fez, e
somos dele; somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas suas portas com ação de
graças, e em seus átrios com louvor; dai-lhe graças e bendizei seu nome. Porque o Senhor é
bom; a sua benignidade dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração.”
Salmo 100

CANTINA
Nossa cantina está à sua disposição! Desça ao salão Social após o culto da noite e
tenha momentos preciosos, aproveitando para saborear pizzas, lanches, bolo e o
caldo que nossas irmãs prepararam com carinho.

03 de Março de 2013

CEIA MEMORIAL E BATISMO
PROVAS DA COMUNHÃO E OBEDIÊNCIA

O ensino sobre a Ceia Memorial de Jesus Cristo é a prova mais
cabal da perfeita comunhão na igreja. Todos os filhos de Deus podem
dela participar; todos os que são de Jesus, com seus corações
purificados e perdoados; os que confessam que não há outro Senhor a
não ser Cristo; os que aceitam Jesus como o único Salvador, não
havendo outro que possa levar o pecador a Deus, o Pai.
A Ceia é uma ordem de Cristo à Sua igreja, é a segunda chamada
“ordenança” posto que a primeira é o batismo, que é a imersão do crente
nas águas. O batismo é a prova externa, publica, da morte e da nova vida
vivida pelo cristão. Devem participar da ceia todos os que já se fizeram
batizar, proclamando assim sua integração no Corpo de Cristo.
Essa comunhão é a comunhão com o Pai, com o Filho e com o
Espírito Santo de Deus. No Antigo Testamento encontramos a festa da
Páscoa como sendo o sacrifício de um cordeiro que significava a passagem
do Senhor sobre a casa dos hebreus, não era a passagem, mas era o seu
significado. Na Ceia o vinho não é o sangue de Jesus, mas representa o seu
sangue, assim como também o pão não é o seu corpo, mas representa o
seu corpo.
A Ceia Memorial é um símbolo que nos exorta e nos faz lembrar
que Jesus Cristo, o Filho Unigênito do Pai, nos libertou do poder do
pecado, do império do inferno e da morte eterna, pelo sacrifício na cruz
do Calvário. Sua vida e morte sem pecado, o sacrifício do derramamento
de seu sangue puro e inocente nos introduz triunfalmente no Reino de
Deus.
O cristão é capacitado para o exercício da comunhão com Deus
através da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Nossa fé é o passaporte
para a eternidade, e a graça de Cristo é o visto que nos autoriza nele entrar.
Vivemos em comunhão não por causa de nossos méritos, mas devido ao
sangue de Jesus derramado na cruz.
A Ceia nos faz viver a íntima comunhão com os demais membros
do Corpo de Cristo que é a igreja. Essa comunhão deve, no entanto,
tomar também outras formas e uma dimensão que vá além de uma
celebração, que se torne para a vida, na dependência de Deus e na
realidade da igreja local.
PASTOR PAULO ROBERTO SÓRIA
pastorsoria@iebam.org.br

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) 9938-0471
E-mail Pastor: pastorsoria@iebam.org.br - Site: www.iebam.org.br

