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* Prelúdio

instrumentos

O NOME DE JESUS
NOME QUE INSPIRA O NOSSO LOUVOR
“Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor; és grande, e grande é o teu nome em poder.”
Jeremias 10.6
* Oração
* Hino 177 H CC Nome que inspira o meu louvor (Whitfield/Rudd)
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas e Pastorais
* Hino 95 HCC- De Belém a linda história (Lício/mel polonesa)
* Hino 98 HCC- Pequena Vila de Belém (Brooks/Redner)
O NOME DE JESUS
NOME QUE NOS DÁ VIDA
“Jesus, na verdade, operou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais
que não estão escritos neste livro; estes, porém, estão escritos para que creiais que
Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. “
João 20.30,31
* Doce nome (Gláucia Carvalho)
congregação
Só de ouvir tua voz, de sentir teu
Jesus, que doce nome,
amor,
Que transforma em alegria
Só de pronunciar o teu nome
o meu triste coração
Os meus medos se vão,
Jesus, só o teu nome
minha dor, meu sofrer
É capaz de dar ao homem salvação
Pois de paz tu inundas meu ser
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Leitura Bíblica Textual: Mateus 1.20,21; Filipenses 2.9-11 e Cânticos dos
Cânticos 1.3
Mateus 1.20 E, projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do
Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher,
pois o que nela se gerou é do Espírito Santo;
21 ela dará à luz um filho, a quem chamarás JESUS; porque ele salvará o seu
povo dos seus pecados.
Filipenses 2.9 Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o
nome que é sobre todo nome;
10 para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, e na
terra, e debaixo da terra,
11 e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para glória de Deus Pai.
Cânticos 1.3 Suave é o cheiro dos teus perfumes; como perfume derramado é o
teu nome; por isso as donzelas te amam.

* Mensagem
“O Nome - Jesus”
Pr Sória
“Torre forte é o nome do Senhor; para ela corre o justo e está seguro”
Provérbios 18.10
* Hino 174 HCC-Nome bom, doce à fé (Baxter/Doane)

* Oração
* Assembléia Geral - Posse da Diretoria - Rol de Membros
* Bênção
* Poslúdio
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de2012
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- 06h00

instrumentos
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* Prelúdio

instrumentos

NATAL DAS CRIANÇAS
CRIANÇAS QUE CRESCEM COMO JESUS
“E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens.
“ Lucas 2.52
* Oração
* Hino110 HCC Jesus foi criança como eu (Almir Rosa)
* Interlúdio
* Boas Vindas e Pastorais
NATAL DAS CRIANÇAS
CRIANÇAS QUE LOUVAM COM ALEGRIA
“e perguntaram-lhe: Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: Sim;
nunca lestes: Da boca de pequeninos e de criancinhas de peito tiraste perfeito
louvor?” Mateus 21.16
* Pinheirinhos que alegria
congregação
Pinheirinhos que alegria
Tra-lá-lá-lá-lá. Lá-lá-lá-lá
Sinos tocam noite e dia
Tra-lá-lá-lá-lá. Lá-lá-lá-lá
* O brilho da estrela
O brilho da estrela anuncia o natal
A terra está em festa alegria geral
O rico e o pobre podem celebrar
Diferença entre eles não há
É tempo de amar
e conceder perdão
É tempo de reinar a paz no coração
É tempo de agradecer ao Criador
Por nos dar o Salvador
É natal! Jesus Cristo Nasceu
É natal! A Luz resplandeceu
É natal! Alegria Geral
Vamos celebrar o Natal (2X)
O brilho da estrela anuncia o natal
A terra está em festa alegria geral

É Natal que vem chegando
Tra-lá-la. Lá, lá, lá, lá ,lá, lá.
Vamos pois cantarolando
Tra-lá-lá-lá-lá. Lá-lá-lá-lá
congregação
O rico e o pobre podem celebrar
Diferença entre eles não há
É tempo de amar
e conceder perdão
É tempo de reinar
a paz no coração
É tempo de agradecer ao Criador
Por nos dar o Salvador
É natal! Jesus Cristo Nasceu
É natal! A Luz resplandeceu
É natal! Alegria Geral
Vamos celebrar o Natal
Vamos celebrar o Natal
Vamos celebrar o Natal

(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)

* Oração de Gratidão
* CANTATA: “Um legado de amor”
Coro Infantil
NATAL DAS CRIANÇAS
CRIANÇAS QUE CONFIAM E DESCANSAM NO SENHOR
“Senhor, o meu coração não é soberbo, nem os meus olhos são altivos; não me
ocupo de assuntos grandes e maravilhosos demais para mim. Pelo contrário, tenho
feito acalmar e sossegar a minha alma; qual criança desmamada sobre o seio de
sua mãe, qual criança desmamada está a minha alma para comigo.”
Salmo 131.1,2
* Hino 102 H CC Quem é o menino? (Dix/mel inglesa séc XVI)
* Intercessão
* Nas estrelas
Descobri então que Deus
Nas estrelas vejo a sua mão
não vive longe, lá no céu,
E no vento ouço a sua voz
sem se importar comigo.
Deus domina sobre terra e mar
Mas agora, ao meu lado está.
O que Ele é pra mim?
Cada dia sinto o Seu cuidar
Eu sei o sentido do Natal,
Ajudando-me a caminhar
Pois a história tem o seu lugar
O que Ele é pra mim?
Cristo veio para nos salvar
Tudo Ele é pra mim
O que Ele é pra mim?
Tudo é Jesus pra mim.
'té que um dia Seu amor senti
Sua imensa graça recebi
* Leitura Bíblica Textual: Lucas 2.1-12

1 Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo o
mundo fosse recenseado.
2 Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirínio era governador da Síria.
3 E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade.
4 Subiu também José, da Galiléia, da cidade de Nazaré, à cidade de Davi,
chamada Belém, porque era da casa e família de Davi,
5 a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida.
6 Enquanto estavam ali, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz,
7 e teve a seu filho primogênito; envolveu-o em faixas e o deitou em uma
manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem.
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.

* Mensagem
“Natal das crianças”
Pr Sória
* Hino112 HCC Vem, Jesus, habitar comigo (Elliot/Sankey)
* Oração
* Poslúdio
instrumentos

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); Biamca Verrone (operada - hospitalizada),
Aparecida Carleto e sua filha Cleide, Dirce Mizarelo (hospitalizada), 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 - UTI Hosp. Santa Paula), 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);
Familiares não crentes; Novos crentes. Desempregados.
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
procure o Pastor da igreja. Desejando ligue (11) 99938-0471

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
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.

2014 - ANO DE FRUTIFICAR
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. Natal de Salvação.
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 com um momento de oração e
estudo bíblico. 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;

Participe, comunique colabore e se instrua!

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

22 de DEZEMBRO de 2013

BUSCANDO A PAZ NO NATAL E NO NOVO ANO
"Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens".
Romanos 12:18

Nós podemos estabelecer novos propósitos baseados nas lições
vividas no passado, e passar a ter posturas e atitudes mais adequadas e
condizentes no presente, para construirmos um "amanhã" melhor.
Cada esforço nosso, para vivermos em paz redundará em um futuro
cheio de alegria, prosperidade e confiança, que há de gerar uma esperança
crescente e uma harmoniosa cooperação entre todos. O todo depende de
cada parte, portanto de cada um. Somos sempre co-responsáveis por tudo ao
redor. Por ação, ou omissão, assumimos nossa parte de responsabilidade,
direitos e deveres. Isso é válido na igreja, na família e na sociedade em geral.
Na dependência absoluta de Deus nós nos tornamos vitoriosos e vemos a paz
se instaurando no nosso meio.
No salmo primeiro somos comparados a uma árvore. As árvores
produzem muitos elementos vitais para os homens. Além de suas flores e
frutos, elas tem suas folhas, onde se encontra a clorofila , que é um pigmento
verde que capta a luz do sol. Nas folhas há também estruturas capazes de
absorver o gás carbônico que fica disperso no ar. As plantas precisam de três
ingredientes básicos para realizar a fotossíntese: a luz solar, a água e o gás
carbônico (CO2).
Na fotossíntese, as plantas absorvem água e sais minerais através de
suas raízes, e os transportam por meio de vasos condutores até suas folhas
havendo a liberação de oxigênio na atmosfera, que renova e purifica o ar.
A ação do Espírito Santo, em nossa vida, faz com que possamos
viver em paz com Deus e uns com os outros, sendo elementos purificadores
do mundo ao nosso redor. Nós precisamos de três elementos para isso:
“Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três; porém o maior destes é
o amor”. 1 Cor 13.13
PASTOR PAULO ROBERTO SÓRIA
pastorsoria@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;

