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* Prelúdio
instrumentos
A PALAVRA DE DEUS NOS ENSINA COMO ANDAR
“Bem-aventurados os que trilham com integridade o seu caminho, os que andam na
lei do Senhor! Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos, que o buscam
de todo o coração,” Salmo 119.1,2
* Oração
* Hino 215 HCC Livro santo (Sodré)
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas e Pastorais
* Estrela da Manhã
congregação
Te louvamos ó Senhor
És a nossa estrela da manhã
Cordeiro Santo que nos trouxe a paz (ó Senhor)
Pelo teu imenso amor
Em tuas mãos está todo o vencer
Resposta a todo aquele que clamar Manifesta teu perdão e poder
E assim vamos te adorar
A verdade é Tua palavra
para sempre
e não podes mentir
Pra
sempre ó meu Deus.
Por isso estamos aqui
A PALAVRA DE DEUS FALA AO NOSSO CORAÇÃO
“Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada
de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é
apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.”
Hebreus 4.12
* Hino 214 HCC- É divina, sábia e justa (Sleeth)
* A Bíblia é a Palavra de Deus
congregação
A Bíblia é a Palavra de Deus
A Bíblia nos mostra como andar
(3x)
(3x)
Que fala ao nosso coração
Bem perto do Senhor Jesus
A Bíblia nos fala de Jesus (3x)
A Bíblia devemos ler e amar (3x)
Que veio ao mundo nos salvar
Guardá-la em nosso coração
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Hino 137 CC- Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler (1ª estrofe)
* Leitura Bíblica Textual: Isaías 26.3,4; Salmo 62.1,2 e
Mateus 11.28-30
Isaias 26.3 Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti;
porque ele confia em ti.
4 Confiai sempre no Senhor; porque o Senhor Deus é uma rocha eterna.
Salmo 62.1 Somente em Deus espera silenciosa a minha alma; dele vem a
minha salvação.
2 Só ele é a minha rocha e a minha salvação; é ele a minha fortaleza; não
serei grandemente abalado.
Mateus 11.28 Vinde a mim, todos os que estai cansados e oprimidos, e eu
vos aliviarei.

29 Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e
humilde de coração; e achareis descanso para as vossas almas.
30 Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo e leve.
* Mensagem
Pr Sória
“Aprendendo a terminar um ano cansativo”
* Oração
* Hino Ocasional
* Poslúdio
instrumentos
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* Prelúdio

instrumentos
O NATAL ESTÁ CHEGANDO
FIRMES NA FÉ, CELEBREMOS COM ALEGRIA
“Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo,
por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos
firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus.” Romanos 5.1,2
* Oração
* Hino 90 H CC Oh! Vinde, fiéis! (hino latino/Wade)
* Interlúdio
* Comunhão e adoração
congregação
Hoje estamos, reunidos
para louvar ao Senhor
Sua glória, como um rio,
está neste lugar
Comunhão e adoração
É o que Deus reservou pra nós
Sua alegria está neste lugar
Sua paz entre nós hoje está

Todos juntos, louvemos ao Senhor
Nosso Deus Pai, o autor da criação
No Seu trono, ouvindo Ele está
Nosso louvor, nosso louvor.
Tua igreja, bem unida,
Nenhum mal poderá destruí-la
Ela é forte e poderosa
Sobre a terra prevalecerá.

O NATAL ESTÁ CHEGANDO
FIRMES NA FÉ, APRESENTEMOS NOSSA GRATIDÃO
“ Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com
todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo; como também nos elegeu
nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele
em amor;” Efésios 1.3,4
* Bendito seja Deus (Bob Fits)
congregação
Ó Pai celeste nós te amamos
Queremos te engrandecer
Vem a nós teu reino
enquanto te louvamos
E a uma voz declaramos teu poder

Bendito seja Deus Poderoso
Que era, que é e que há de vir
Bendito seja Deus Poderoso
Que sempre reinará

(Entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)

Pastor Márcio Alexandre
*Palavra especial - Oração de Gratidão
O NATAL ESTÁ CHEGANDO
FIRMES NA FÉ, CELEBREMOS A CRIANÇA LUZ
“O povo que andava em trevas viu uma grande luz; e sobre os que habitavam na
terra de profunda escuridão resplandeceu a luz.” Isaías 9.2
* CANTATA: “Venha celebrar a criança luz”

Coro Idade de Ouro

O NATAL ESTÁ CHEGANDO
FIRMES NA FÉ, ESPALHEMOS A MENSAGEM DE AMOR
“O Senhor preserva a todos os que o amam.” Salmo 145.20
* Hino 202 H CC Ele é meu e teu Senhor (Ward)
* Intercessão
* Preparação (Botelho)
Só Deus conhece
Prepara, agora, meu coração, Senhor
O meu viver
Que tua glória nesta hora
E o que preciso receber
Se manifeste neste lugar
* Leitura Bíblica Textual
JOÃO 13.7 Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, tu não o sabes agora;
mas depois o entenderás.
II CORÍNTIOS 5.7 (porque andamos por fé, e não por vista);
I CORÍNTIOS 13.12 Porque agora vemos como por espelho, em
enigma, mas então veremos face a face; agora conheço em parte, mas então
conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido.
13 Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor, estes três; mas o
maior destes é o amor.
* Mensagem
Pr Sória
“Marchando pela fé e demonstrando amor”
* Despedida Coral “Venha Celebrar a criança luz”
* Oração
* Poslúdio
instrumentos

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

Igreja Evangélica Batista no Alto da Mooca

Atividades
Motivos de Oração e Informações
MINISTÉRIO DA ORAÇÃO
Oremos por todos os ministérios
“Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus.” Isaías 40.1
Ministério Pastoral e seus ministros auxiliares.
ENFERMOS E OUTROS

Irmãs: Aparecida Carleto e sua filha Cleide, Dirce Mizarelo, Zilda , Dirce Pomar,
Josefina , Aparecida Carlos, Waldecy, Alexandrina; Geraldina, Pola Coev ,
Julieta (mãe do irmão Carlos Placêncio), Tereza Marques Fleming ( mãe da irmã
Márcia), Celeste e família; Élcia Neves da Silva, Mires; Luciane (esposa Jean), ,
Dorcília ; Irene Peres (cirurgia); Fabiana (irmã do Niuler - com dificuldades na
gravidez); Família do Eduardo Nabiça, mãe D. Ecira e seus irmãos; D. Ilda (avó do
Cleber); Carlos Placêncio, Benjamim (O bebê Benjamim continua necessitando de
nossas orações ele está internado nos Estados Unidos e seu estado de saúde é preocupante) ;
Irmãos Wilson Bernardo e Amélia (pais da Silmara), Archela,
Alfredo
(hospitalizado) , Luiz Lisboa (tratamento de saúde), Walter Amaral, Elmo ,
Elpídio , Josias ; Reinaldo Verrone (recuperação); D.Jovelina Luna (cirurgia do
joelho);

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.

24/12 (Ter) Culto de Natal 20h
31/12 (Ter) Noite de Vigília 21h - Ceia compartilhada após o culto
ANIVERSARIANTES DEZEMBRO!
01. Cléber Silva dos Santos
20. Wanderlei dos Santos Martins
03. Katherine Medveder Koziot

21. Alessandra Jambor

03.Luiz Gustavo Santos Silva

22.Ecyla Almeida Penteado

03. Marselle Karolina Rodrigues Santos

22. Sofia Teixeira Santos

05. Aires da Costa Mizarelo
06. Reinaldo Verrone
08. Maria Aparecida da Silva

23. Irene Kochish Peres
23. José Carlos Fernandes Santos

Familiares não crentes;

08. Greice Kelly de Oliveira dos Santos

Novos crentes. Desempregados.

09. Larissa Amoroso Aiello

GRÁVIDAS:

Néia (Wilson), Alessandra Prystupa

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, novos crentes, de todas as idades.
CASAMENTO
Casaram se, ontem, no cartório do Ipiranga nossa irmã Cláudia Eleutério com
Ricardo Gomes . O Pastor esteve presente e celebrou a cerimônia das alianças.
Que Deus abençoe o casal.
NASCIMENTO
Nasceu Enzo Gabriel, filho de Yasmin e Filipe, neto dos irmãos Tadeu e
Neusa. Desejamos muitas bênçãos do Senhor.
O GABINETE PASTORAL ESTÁ SEMPRE ÀS SUAS ORDENS

O Pastor Sória está sempre à sua disposição para oração, aconselhamento e
visita, a qualquer hora do dia ou da noite ele está disponível, basta procurá-lo,
não hesite. 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.

23. Walter Natal

08. Adriano Cerqueira Machado

23. Zacarias Manuel de Morais
25. Manoel Fernandes Santos
25.Maria José do Nascimento

09. Lucas Munhoz Chiaça

26. Elzira Barreto Peres
11. Márcio Alexandre de Moraes Santos 26. Gabriela Bernardo Mizarelo
12. André Gustavo de Moraes
26.Janete Feitosa Dus

13. Dirce Luzia Basso Pomar

26. Natália Fernandes Santos

13. Luzilda Ribeiro da Silva

26. Sandra Regina Carlos Batista

14. Aparecido Franco de Camargo

27. Ana Beatriz dos Santos Martins

16. Cláudio João Felício

27. Claudia Eleutério dos Santos

16. Paula Luciene Castro
18. Leonard Albert Mastrochírico Pedro
20. Anna Gargalak Aziz

28. Fabrício Gião Amoroso
28. Ronald Campos Afonso
29. Sdner (Cida) Santos da Silva

Desejo a cada aniversariante as mais completas bênçãos de paz
Da parte do nosso Senhor.
Pastor Sória

08 de DEZEMBRO de 2013

BÍBLIA - LIVRO DA NOSSA FÉ
Hoje é o dia da Bíblia, mas hoje, e cada dia, deve ser o dia no qual os
ensinos da Bíblia devam exercer sobre mim a influência norteadora da
vontade divina sobre mim.
Didaticamente conhecemos a Bíblia como uma biblioteca, composta
de 66 livros, escritos por mais de 40 autores diferentes durante
aproximadamente 1600 anos.
Ela é dividida em AT (Antigo Testamento, com 39 livros) e NT
(Novo Testamento, com 27 livros). O Antigo conta a história da humanidade
desde sua criação e evidencia a constituição de um povo comissionado para
mostrar à humanidade a vontade do Criador. Ele detalha o relacionamento
desse povo com o Criador. O Novo, conta a história da igreja cristã.
A Bíblia, NO ENTANTO VAI MUITO ALÉM DO
CONHECIMENTO INTECTUAL. Ela é o livro da nossa fé, pois é a Palavra
de Deus, onde Ele se revela de uma maneira pessoal e direta com a sua criatura
amada, o ser humano.
Descobrimos que a Bíblia nos ensina o amor de Deus e nela
encontramos:
1. Que Jesus Cristo é o principal assunto da Bíblia.
2. É a luz para quem está procurando a verdade
3. É o meio usado pelo Espírito Santo para nos falar.
4. Que Deus é seu inspirador e verdadeiro autor.
5. Os relatos bíblicos são autênticos e verdadeiros.
6. Ela é sem erros, sem falha e sem contradições.
7. Ela desvenda o futuro do homem e da própria terra.
8. Ela é um tesouro inesgotável à disposição de todos.
9. Ela é eficaz para consolar, socorrer e encorajar.
10. Ela é o alimento espiritual para a alma da humanidade.
11. Ela é capaz de transformar vidas.
12. Ela nos mostra o perdão e a redenção em Jesus.
13. Ela nos dá Sabedoria.
14. Ela promove em nossa vida a Esperança.
15. Ela nos dá uma mensagem de alegria e felicidade.
16. Por meio dela descobrimos a vontade de Deus.
17. A Bíblia é a Palavra de Deus para todos.
18. Que Jesus Cristo é o único Salvador.
19. Que Jesus veio ao mundo para nos resgatar.
20. A Bíblia é a nossa ÚNICA regra de conduta e fé.

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) 99938-0471
E-mail Pastor: pastorsoria@iebam.org.br - Site: www.iebam.org.br

