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* Prelúdio

instrumentos

O NATAL ESTÁ CHEGANDO
ANDEMOS EM NOVIDADE DE VIDA
“Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram;
eis que tudo se fez novo”
II Coríntios 5.17
* Oração
* Hino 90 H CC Oh! Vinde, fiéis!

(hino latino/Wade)

* Interlúdio

* Tua vida em minha vida (Lieza Coelho)
congregação
Vem em mim reinar
Possam expressar amor
Em tudo o que eu sou
Que haja sempre em minha boca
Te convido já dominar a minha vida Um contínuo louvor e gratidão
Que meus atos e palavras
Por tua vida em minha vida.
CULTO
DALVORADA
CULTO
VESPERTINO
07 de
JULHO
de2012
2013 -19h00
08 de
ABRIL
de
- 06h00

* Oração
* Poslúdio

instrumentos

* Boas Vindas e Pastorais
* Hino 92 HCC- O Canto angelical (Sears/Willis)
* Hino 94 HCC- Falai pelas montanhas (Work/negro spiritual)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Leitura Bíblica Textual: Lucas 1.26-33; 38; 46,47
26 Ora, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da
Galiléia, chamada Nazaré,
27 a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de
Davi; e o nome da virgem era Maria.
28 E, entrando o anjo onde ela estava disse: Salve, agraciada; o Senhor é
contigo.
29 Ela, porém, ao ouvir estas palavras, turbou-se muito e pôs-se a pensar que
saudação seria essa.
30 Disse-lhe então o anjo: Não temas, Maria; pois achaste graça diante de
Deus.
31 Eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus.
32 Este será grande e será chamado filho do Altíssimo; o Senhor Deus lhe
dará o trono de Davi seu pai;
33 e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim.
38 Disse então Maria. Eis aqui a serva do Senhor; cumpra-se em mim
segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela.
46 Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor,
47 e o meu espírito exulta em Deus meu Salvador;
Pr Sória
“O Natal está chegando - mudanças e atitudes”
O NATAL ESTÁ CHEGANDO QUE NOSSOS ATOS E PALAVRAS EXPRESSEM O QUE CREMOS
“aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou.”
I João 2.6

CULTO
DALVORADA
CULTO
VESPERTINO
CULTO
VESPERTINO
de de
DEZEMBRO
de de
2013
- 19h00
15
DEZEMBRO
-19h00
0801 de
ABRIL
de 2012
-2013
06h00

* Prelúdio
instrumentos
A GLÓRIA DO SENHOR RESPLANDECEU EM NOSSOS
CORAÇÕES, POR ISSO LOUVAMOS COM ALEGRIA
“Levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz, e é nascida sobre ti a glória do
Senhor.” Isaías 60.1
* Oração
* Hino 96 H CC Cantam anjos harmonias

(Wesley/Mendelssohn)

* Interlúdio
* Boas Vindas e Pastorais
* Eu vejo a glória do Senhor
Eu vejo a glória do Senhor, hoje,
aqui
A Sua mão, o seu poder sobre mim
Os céus abertos hoje vou
contemplar
O amor descer neste lugar

congregação
Eu quero ver agora o seu poder
A Sua glória inundando meu ser
Vou levantar as mãos e
vou receber
Vou louvando o Seu nome,
Pois eu sinto o Senhor me tocar.

A GLÓRIA DO SENHOR RESPLANDECEU EM NOSSOS
CORAÇÕES, VAMOS PROCLAMÁ-LA A TODOS
“Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas
obras, e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus.”
Mateus 5.16
* Hino 100 HCC- Proclamaram anjos mil (hino tradicional inglês)
* Hino 104 HCC- Surgem anjos proclamando (hino tradicional francês)
(Entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão

Coro Feminino

QUANDO A GLÓRIA DO SENHOR RESPLANDECE EM NOSSA
VIDA, NÃO PRECISAMOS TER MEDO
“E um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de resplendor;
pelo que se encheram de grande temor. 0 O anjo, porém, lhes disse: Não temais,
porquanto vos trago novas de grande alegria que o será para todo o povo:”
Lucas 2.9,10
* Hino 99 H CC Nem berço de palhas (McFarland/Murray)
* Intercessão
* Preparação (Botelho)
Só Deus conhece
O meu viver
E o que preciso receber

Feliz Natal !

* Hino 85 HCC- Oh, vem, oh, vem , Emanuel! (hino latino/mel gregoriana)

* Mensagem

instrumentos

* CANTATA: “Jesus nosso tesouro”

Prepara, agora, meu coração, Senhor
Que tua glória nesta hora
Se manifeste neste lugar

* Leitura Bíblica Textual: Lucas 2.8-14
8 Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo, e
guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho.
9 E um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de
resplendor; pelo que se encheram de grande temor.
10 O anjo, porém, lhes disse: Não temais, porquanto vos trago novas de
grande alegria que o será para todo o povo:
11 É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o
Senhor.
12 E isto vos será por sinal: Achareis um menino envolto em faixas, e
deitado em uma manjedoura.
13 Então, de repente, apareceu junto ao anjo grande multidão da milícia
celestial, louvando a Deus e dizendo:
14 Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens de
boa vontade.
* Mensagem
Pr Sória
“Vigilantes, os trabalhadores são revestidos de resplendor”
“O Senhor te abençoe e te guarde; o Senhor faça RESPLANDECER O SEU
ROSTO SOBRE TI, e tenha misericórdia de ti; o Senhor levante sobre ti o seu
rosto, e te dê a paz.” Números 6.24-26
* 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: Nair Castoldi (cirurgia); 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); Sr. Geraldo (Pai da Isabela Juliana);
Pastor Baltazar (Hospitalizado - Rio de Janeiro);

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.

22/12 (Dom) Natal das Crianças
24/12 (Ter) Culto de Natal 20h
31/12 (Ter) Noite de Vigília 21h - Ceia compartilhada após o culto
ASSEMBLÉIA : Posse da Diretoria, Rol de Membros - Convocação para o dia
22/12/2013 às 10h30.
O QUE ESPERAMOS DA IGREJA NO NATAL?
VAMOS PREPARAR E ESPERAR O NATAL
Faça, neste Natal, o que a igreja espera de você e o que você espera da igreja. Faça deste
Natal o Natal no qual os outros perceberão o verdadeiro sentido do Natal. Natal
COM O DOCE NOME - JESUS. Comece desde agora a preparar o Natal do ano que
vem. Viva cada dia até o próximo Natal sendo ÁRVORE DE BÊNÇÃOS.

Familiares não crentes;

2014 - ANO DE FRUTIFICAR

Novos crentes. Desempregados.

IEBAM - ÀRVORE QUE NOS MOSTRA PARA QUEM É O NATAL
Descubra-se como igreja neste Natal. Ao descobrir-se como igreja, descubra também
quais são suas exigências para igreja da qual você faz parte. O Natal é para você, mas
também para os outros, Faça com que os outros sintam o Natal em você. O Natal é
para os outros se sentirem felizes. Faça-os felizes.

GRÁVIDAS:

Néia Oliveira, Alessandra Prystupa, Larissa Amoroso Aiello

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.
CONTA BANCÁRIA DA IEBAM
A pedido de vários irmãos, divulgamos a conta bancária de nossa igreja. Os irmãos
que viajam, tendo assim que se ausentar, podem efetuar seus depósitos ou fazer
transferências de suas ofertas, para que a tesouraria da IEBAM tenha sempre os
recursos necessários para fazer frente às despesas fixas. Lembre-se de comunicar,
identificando sua oferta.
IGREJA EVANGÉLICA BATISTA NO ALTO DA MOOCA
BANCO ITAÚ
AG 0056 (JUMANA) / CC 12556-0
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

2014 - ANO DE FRUTIFICAR - CULTOS DE EVANGELIZAÇÃO NOS LARES
Planeje seu Novo Ano com o desejo de ser árvore plantada junto a ribeiros de águas,
dando flores e frutos espirituais. Todos os irmãos que desejarem abrir suas casa para
cultos de evangelizaçãopodem dar seus nomes no Gabinete Pastoral. Os cultos serão,
à priori, às terças ou sextas feiras, das 20 às 21 horas. Tendo objetivo de testemunhar
do amor de Deus através da salvação dada pela morte de Cristo na cruz do Calvário.
Os convidados deverão ser, preferivelmente, pessoas afastadas da igreja do Senhor,
parentes, amigos, colegas e vizinhos não crentes. - Mais informações Web Site:
www.iebam.org.br
“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;

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

15 de DEZEMBRO de 2013

A BELA HISTÓRIA DO NATAL DEUS CONOSCO

A Bela História do Natal nos contada nas páginas da Bíblia Sagrada. Ela tem
por objetivo mostrar o amor de Deus para conosco. Toda a humanidade se beneficia do
nascimento de Jesus, o Salvador. Veja nas páginas da Bíblia esse relato magnífico.
O VERBO SE FEZ CARNE
“E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade; e vimos a sua glória,
como a glória do unigênito do Pai.” (João 1.14)
“Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado EMANUEL, que
traduzido é: DEUS CONOSCO.” (Mateus 1.23) (Isaías 1.14)
HABITOU ENTRE NÓS
“Que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em
amor, possais compreender, com todos os santos, qual seja a largura, e o comprimento, e a altura,
e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais
cheios até a inteira plenitude de Deus.” Efésios 3.17-19
CHEIO DE GRAÇA
“Ora, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada
Nazaré,à uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi; e o nome
da virgem era Maria. E, entrando o anjo onde ela estava disse: Salve, agraciada; o Senhor é
contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, turbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria
essa. Disse-lhe então o anjo: Não temas, Maria; pois achaste graça diante de Deus. Eis que
conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Este será grande e será
chamado filho do Altíssimo; o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai; e reinará
eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim.” Lucas 1.26-33 “Subiu também
José, da Galiléia, da cidade de Nazaré, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e
família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto
estavam ali, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz, e teve a seu filho primogênito;
envolveu-o em faixas e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na
estalagem.” Lucas 2.4-7
E DE VERDADE
“E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.” João 8.32
“Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por
mim.” João 14.6
E VIMOS A SUA GLÓRIA
“E toda a carne saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o Poderoso de
Jacó.” Isaías 49.26 “Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo, e
guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a
glória do Senhor os cercou de resplendor; pelo que se encheram de grande temor. O anjo, porém,
lhes disse: Não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria que o será para todo o povo:
É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por
sinal: Achareis um menino envolto em faixas, e deitado em uma manjedoura. Então, de repente,
apareceu junto ao anjo grande multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória
a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens de boa vontade. E logo que os anjos
se retiraram deles para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos já até Belém, e vejamos
isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer.” Lucas 2.8-15
COMO A GLÓRIA DO UNIGÊNITO DO PAI
“Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus; sendo justificados gratuitamente
pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus,” Romanos 3.23,24 “E a vida
eterna é esta: que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que
tu enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer.”
João 17.3-4
Esta é a verdadeira história do Natal. O Natal de Cristo Jesus Nosso Salvador.
Viva o espírito do Natal demonstrando amor ao seu próximo e gratidão com fidelidade ao
Deus Eterno. Lembre-se sempre que Jesus é EMANUEL DEUS CONOSCO.

Feliz Natal!

PASTOR PAULO ROBERTO SÓRIA

