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SOMOS LIVRES PARA VIVER SEM MEDO
“Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.” João 8.36
* Oração
* Hino 376 CC Salvação Perfeita (PPB/SPK)
congregação
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas e Pastorais
SOMOS LIVRES PARA ADORAR
“e andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos.” Salmo 119.45
* Cântico: O Espírito de Deus está aqui
congregação
O Espírito de Deus está aqui
Os cativos e oprimidos livres são
Operando em nossos corações
Os enfermos e doentes são
Trazendo sua vida e poder
sarados
Ministrando sua graça e amor.
Pois o Espírito de Deus está aqui.
Os feridos de alma são curados
* Cântico: Oração da Família (Chapman)
congregação
Vem encher-nos com tua graça
Deus, a Ti serviremos
Digno és de nossa reverência
Pois aos teus pés estaremos.
Minha casa e eu
Minha casa e eu ...
serviremos ao Senhor
Sempre unidos, orando juntos,
Minha casa e eu
Tudo enfrentaremos
serviremos ao Senhor
confiando em Deus.
Minha casa e eu
Uma família unida,
serviremos ao Senhor
Vivendo sempre em harmonia,
Serviremos ao Senhor
amor. Minha casa e eu ...
SOMOS LIVRES PARA SERVIR
“pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo,
com toda a liberdade, sem impedimento algum.” Atos 28.31
* Hino 308 HCC-Livre em Cristo (Moraes/Manuel) congregação
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Leitura Bíblica João 8.31,32
31 Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: Se vós permanecerdes na
minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos;
32 e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
* Mensagem
Pr Sória
“Liberdade de vida sem medo”
* Cântico: Família de Amor
congregação
Em Cristo somos todos um
Uma família de amor
Uma família de esperança
Família que tem fé.

* Oração
* Poslúdio

Juntos, levemos nosso amor
Juntos, levemos nossa fé
Dizendo ao mundo que em Jesus
Há esperança.

instrumentos

* Prelúdio
instrumentos
ANDAMOS NA LUZ PORQUE SEGUIMOS A JESUS
“Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: Eu sou a luz do mundo; quem me segue de
modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida.”
João 8.12
CULTO VESPERTINO
* Oração
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* Hino 451HCC- Como é triste andar em trevas (Figueiredo/Stebbins)
* Interlúdio

instrumentos

* Inspiração Musical

Coro IEBAM

* Boas Vindas e Pastorais
* Cântico: O Senhor é a Luz
O Senhor é a luz do meu caminho
O Senhor é a força que salva o seu
ungido
O Senhor guia os meus passos
A Ele me entreguei e nele confiarei.
É Ele quem me abençoa e me
guarda
E sobre mim levanta o seu rosto
É dele que me vem a paz
* Cântico: Se todos soubessem
Se todos soubessem
o que é vida com Jesus
Ninguém ficaria vagando
no mundo sem luz

congregação
A Ele me entreguei e nele confiarei.
Não temo o mal que possa vir
Força não há pra destruir
O amor, a fé e o coração que do
Senhor recebi
Pois é dele que me vem a força
A Ele me entreguei e nele confiarei.
Aleluia.
congregação
Cristo é a luz
que veio ao mundo
e ilumina todo homem
E Ele vai voltar.

NA LUZ E QUEREMOS BRILHAR
MOSTRANDO JESUS
“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
congregação
* Cântico: Brilha, Jesus
Vejo a luz do Senhor que brilha;
Eis me achego ao teu trono incrível
Bem no meio das trevas brilha.
Mais finito ao intangível
Jesus Cristo, a luz deste mundo
Por teu sangue precioso eu ouso
Nos acorda de um sono profundo
entrar
Brilha em mim,
Minhas sombras da alma vem
Brilha em mim.
dissipar
Brilha Jesus,
Contemplando tua majestade
brilha forte nos povos sempre
Teu reflexo em nossas faces
Brilha Jesus,
Cada dia de glória em glória
Deixa a chama arder
Mostre sempre a tua história.
Fonte de amor, faz jorrar sobre os
Brilha Jesus,
povos sempre
brilha forte nos povos sempre
Brilha Jesus, deixa a chama arder.
Brilha Jesus...

* Hino 531HCC- Mas nós somos luz (Kerr Neto/Oliveira Filho)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
ANDAMOS NA LUZ E NÃO TEMEMOS AS TREVAS PORQUE O
SENHOR ESTÁ CONOSCO
“nem ainda as trevas são escuras para ti, mas a noite resplandece como o dia; as
trevas e a luz são para ti a mesma coisa.”
Salmo 139.12
congregação
* Hino 77HCC- Luz da minha alma (Keble/Sutton)
* Intercessão
* Cântico: Claro sim
Pois a luz de Jesus em mim brilhou
Claro sim está o dia
Ele é a luz do mundo
que eu irei ao encontro do Rei
Quem seguí-lo
Estarei preparado
em trevas não andará
para quando Ele voltar
Uma promessa nos fez
Desta vez em minha vida
Que um dia virá nos buscar.
as trevas não tiveram lugar
* Leitura Bíblica João 11.9,10 e 12.35
João 11.9 Respondeu Jesus: Não são doze as horas do dia? Se alguém
andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo;
10 mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz.
João 12.35 Disse-lhes então Jesus: Ainda por um pouco de tempo a luz
está entre vós. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos
apanhem; pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai.
* Mensagem

“ Vivendo a fé e andando na luz”
* Bênção Coral “Caminhando sob a luz do Senhor”
* Oração
* Poslúdio

Pr Soria
Coro IEBAM
Instrumentos

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, Pola Coev ,
Julieta (mãe do irmão Carlos Placêncio), Dorcília ; Amélia (mãe da Silmara); Olga
Duduch Apolônio; Dirce Mizarelo; Dirce Pomar
Irmãos Vagner Sola (cirurgia), Alfredo , Luiz Lisboa (tratamento de saúde), Elmo ,
Elpídio, Josias ; Sr. Geraldo (Pai da Isabela Juliana); Frank Dias (cirurgia),
Familiares não crentes; Novos crentes. Desempregados.
GRÁVIDAS: Greice Kelly, Daniela Dias, Giselli Chiariello Ximenes;
Larissa Amoroso Aiello, Vivian (hospitalizada - filha da irmã Cleize); Manuela

(Fortaleza);

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.

OBRAS DE ADEQUAÇÃO AS NOVAS NORMAS DE SEGURANÇA E
OUTRAS NECESSIDADES
1. Instalamos um novo forro com cerca de 700 placas de forro com
material não combustível e não emissora de fumaça tóxica no salão social.
2. Aplicamos verniz retardante de chamas com selante, não emissor de fumaça
tóxica no forro e lambris do templo. Estamos fazendo o mesmo nas portas.
3. Estamos providenciando a troca das mangueiras dos hidrantes do tipo P1 para
P2 e recarga dos extintores.
4. Colocamos uma porta/parede separando a Bomba da sala de apoio.
5. Troca das lâmpadas HO e reatores do santuário.

Atividades

Igreja Evangélica Batista no Alto da Mooca

2014 - ANO DE FRUTIFICAR
CALENDARIO DE MAIO
23 (sexta)- Ministério Rute/ Noemi - Casa da irmã Elzira
24 (sábado)- Ministério de casais - café da manhã 08h00 - casa Arquimedes e Ângela
17h00 M.C.A
29 (quinta)- Chá da Tarde de Oração e Ministério da Idade de Ouro - 15h
31 (sábado)- Jovens Casais casados e namorados - 19h00
02/06- Posse do Pastor Márcio Alexandre
POSSE DO PASTOR MÁRCIO ALEXANDRE NA CBM
A Convenção Batista Mineira dará posse ao Pastor Marcio Alexandre como seu
Executivo, no dia 02/06/2014 em Belo Horizonte. O Pastor Sória foi convidado
pela Diretoria da CBM para ser o orador oficial daquela solenidade. O Culto de
Posse será na segunda feira dia dois de junho. Os irmãos que desejarem estar
presente, acompanhando assim o Pastor Sória e prestigiando o Pastor Márcio,
saibam que o voo previsto é o da Gol segunda dia dois, às 15 saída de GRU indo
para BH Confins, voltando na terça feira, dia três às 10h20, chegando em SP
GRU 12h05. Que toda a IEBAM esteja em oração pelo trabalho em Minas
Gerais.
2º ENCONTRO COM OS HOMENS DA IEBAM
Gostaríamos de marcar um novo encontro com todos homens da IEBAM, vamos
agendar o melhor momento? Procurem o Pastor com suas sugestões de data,
horário e assuntos a serem tratados.
ADOLESCENTES
Estamos marcando um MOMENTO ESPECIAL PARA ESTARMOS JUNTOS
- AGUARDEM e podem desde já darem sua opinião, sugestão, desejos e
perguntas, pelo face , na página da igreja ou e-mail iebam@iebam.org.br
FALECIMENTO
Faleceu na manhã da última quarta feira, nosso querido irmão Alfredo dos
Santos, o sepultamento se deu na quinta feira as dez horas. Desejamos aos
familiares as mais profundas bênçãos de consolo por parte do Espírito Santo de
Deus.

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

18 de MAIO de 2014

CONSELHOS DE JESUS PARA A FAMÍLIA
João 8.32 e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
João 11.9 Respondeu Jesus: Não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia,
não tropeça, porque vê a luz deste mundo;
10 mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz.

Viver na Verdade que liberta é andar na luzque dá vida.
Os conselhos de Jesus para a família não são apenas de
caráter religioso, como alguns desejam afirmar. Eles abrangem todos
os aspectos do nosso viver e de nosso ser. São válidos para cada
membro da família, assim como, também para o conjunto dessa
sociedade que chamamos família.
Cada família é convidada a CONHECER A VERDADE e
CAMINHAR NA LUZ DO SENHOR. Só a verdade possibilita a
verdadeira liberdade e promove a verdadeira vida.
O conhecimento da verdade é indispensável para se
encontrar a liberdade. Por LIBERDADE aqui, o Senhor quer falar
sobre todos os aspectos que envolvem o ser humano.
Várias esferas do viver podem ser compreendidas nesse
CONHECIMENTO. Para se conhecer é indispensável que haja
empenho em experimentar, estudar, refletir, meditar, buscar as
experiências de outros, ver e sentir as consequências e as vantagens
do conhecimento.
Encontrar a Verdade pura, na sua essência, é o encontro
com o próprio Deus. Quando nos encontramos com Cristo, quando
somos batizados pelos Espírito Santo passamos a conhecer o Amor
de Deus; como Deus é Amor, nós passamos a conhecê-Lo.
Caminhando sob a luz do Senhor é caminhar na verdade
que nos liberta e nos faz ser portador de vida para que outros
conheçam o Amor de Deus, vivendo na liberdade do encontro da
Harmonia, da Paz e da Vida Eterna.
Quando andamos na Luz do Senhor não corremos o risco
de quedas devido as trevas da ignorância e das falácias.
Que sua família conheça a Verdade e ande na Luz do Senhor
Jesus.
PASTOR PAULO ROBERTO SÓRIA

pastorsoria@iebam.org.br

