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* Prelúdio
instrumentos
“O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos
cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra
uns aos outros;” Romanos 12.9,10
* Oração
* Hino 566 HCC- Jesus, Pastor amado (Kalley/Webb)
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas e Pastorais
“Já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade, que
leva ao amor fraternal não fingido, de coração amai-vos ardentemente uns
aos outros,” I Pedro 1.22
* Cântico: Videira verdadeira
Eu sou a videira verdadeira
e o meu Pai é o agricultor
Como o Pai me amou
eu também vos amei
Permanecei no meu amor

O meu mandamento é este:
que vos ameis uns aos outros
O meu mandamento é este:
Que vos ameis uns aos outros
assim como eu vos amei. Pois...

* Cântico: Aquele que me ama
Aquele que tem os meus
mandamentos e os guarda,
esse é o que me ama.
Aquele que tem os meus
mandamentos e os guarda,
esse é o que me ama.

E aquele que me ama, será amado por
meu Pai, e eu também o amarei
e me manifestarei a ele.
Aquele que tem os meus
mandamentos e os guarda, esse é o
que me ama.

“tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o
amor cobre uma multidão de pecados;” I Pedro 4.8
* Hino 569 HCC-Qual o adorno desta vida? (Kalley/mel inglesa)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Leitura Bíblica: I Pedro 3.8-11 e Prov 10.12
I Pedro 3.8 Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos,
cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes,
9 não retribuindo mal por mal, ou injúria por injúria; antes, pelo contrário,
bendizendo; porque para isso fostes chamados, para herdardes uma bênção.
10 Pois, quem quer amar a vida, e ver os dias bons, refreie a sua língua do
mal, e os seus lábios não falem engano;
11 aparte-se do mal, e faça o bem; busque a paz, e siga-a.
Provérbios 10.12 O ódio excita contendas; mas o amor cobre todas as
transgressões.
* Mensagem
Pr Sória
“Ágape e Filadélfia unidos por laços de amor”
* Hino 572 HCC- Somos um pelos laços do amor (Skillings)
* Oração
* Poslúdio
instrumentos

* Prelúdio

instrumentos

“Não andeis ansiosos por coisa alguma; antes em tudo sejam os vossos
pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de
graças; e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os
vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus.” Filipenses 4.6,7
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* Oração
* Hino 375 H CC- Ouve-nos, Pastor divino
* Interlúdio
* Inspiração Musical
“Santo Ele é”
* Boas Vindas e Pastorais

(Thrypp/Bradburry)

instrumentos
Coro IEBAM

“e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e
buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu
ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra.” II
Crônicas 7.14
* Cântico: Senhor te quero (Andy Park)
Eu Te busco, Te procuro, ó Deus, Quero tocar-Te,
No silêncio Tu estás.
Tua face eu quero ver
Eu Te busco,
Senhor, Te quero mais.
Toda hora espero em Ti,
Prosseguindo, para o alvo eu vou
Revela-Te a mim.
A coroa conquistar.
Conhecer-Te eu quero mais.
Vou lutando,
Senhor, Te quero,
nada pode me impedir.
quero ouvir Tua voz,
Eu vou te seguir,
Senhor, Te quero mais.
Conhecer-Te eu quero mais.
* Cântico: Descansarei (Morgan/Paula)
Cobre-me, com Tuas mãos
Com poder,
vem me esconder Senhor
Se o trovão e o mar
se erguendo vem
Sobre a tempestade eu voarei
Sobre as águas
Tu também és Rei
Descansarei,
Pois sei que és Deus

Minh'alma está
segura em Ti
Sabe bem que em
Cristo firme está
Se o trovão e o mar
Se erguendo vem
Sobre a tempestade eu voarei
Sobre as águas Tu também és Rei
Descansarei,
Pois sei que és Deus.

* Hino 338 HCC- Nossa fé Jesus contemplará (Rowe/Ackley)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical “ Oração do Pai Nosso” (V.Geier)
Coro IEBAM
“Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e achareis, batei,
e abrir-se-vos-á.” Mateus 7.7

* Hino: Jardim de Oração (Isaías Mendes)
O Jardim onde Cristo me espera
No Jardim onde Cristo me espera,
É lugar de delícia e de paz.
Quer também te acolher, meu irmão
A certeza de sua presença
Vem fruir a incessante bondade
Dá-me vida feliz e eficaz.
Que promana do seu coração!
Oh! Que lindo jardim
Oh! Que lindo jardim,
O Jardim de oração
O Jardim de oração,
Onde Cristo me vem esperar;
Onde as flores são graça e poder;
Perto d'Ele estarei
Onde Cristo, o Senhor,
E contente serei
Abre as portas do Amor,
De minha alma
Eu me sinto feliz em viver!
a seus pés derramar.
* Intercessão
* Hino 374 H CC- Ao orarmos, Senhor (Carmichael)
* Leitura Bíblica I Timóteo 2.1,2 e Romanos 8.26,27 e 34
I Timóteo 2.1
Exorto, pois, antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões, e
ações de graças por todos os homens,
2 pelos reis, e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma
vida tranqüila e sossegada, em toda a piedade e honestidade.
Romanos 8.26
Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza; porque não
sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo
intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
27 E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito:
que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos.
34 Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem
ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também
intercede por nós;
* Mensagem
Pr Sória
“A Igreja influenciando a sociedade através da oração”
* Oração
* Despedida Coral “ Ó Tu que ouves nossas petições”
* Poslúdio
instrumentos

“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;

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, Julieta (mãe do
irmão Carlos Placêncio), Dorcília ; Amélia (mãe da Silmara); Olga Duduch Apolônio;
Dirce Mizarelo; Dirce Pomar, Damares Placêncio, Tias da Vânia;
Irmãos Luiz Lisboa (tratamento de saúde), Elmo , Elpídio (internado no Hospital do
Câncer), Josias ; Sr. Geraldo (Pai da Isabela Juliana); Frank Dias, Gilson e Lourdes
(cirurgia); Val (irmã da Irene); Aires, Pastor Oliveira Araújo (Hospitalizado) , pais e
primo da Veronica no Chile, Ricardo (Leucemia - colega do Sérgio); Higino Benedito do
Amaral - Internado dno Hospial Beneficência Portuguesa - precisa de 15 doadores de
sangue - Pai do irmão Walter do Amaral .
Familiares não crentes; Novos crentes. Desempregados.
GRÁVIDAS: Greice Kelly, Daniela Dias, Giselli Chiariello Ximenes, Luciana Sória

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.

INTERNET

Encontro de esclarecimentos sobre o Marco Civil da Internet. Informações sobre a
responsabilidade e os cuidados no uso da internet. Perigos, vantagens e facilidades
dos sites e das redes sociais. Discussão após explanação do assunto com Luciana
Puerta no Sábado dia 06 de Setembro, às 19h. Todos estão convidados.

RETIRO FAMÍLIA IEBAM 2015

No período do carnaval estaremos em Retiro Espiritual, no Acampamento da Família
IEBAM. Temos um lugar contratado para 130 pessoas., em dormitórios bem
arejados e com vários banheiros, podendo vir a ter quartos para casais ou famílias,
dependendo de atingirmos 150 pagantes (integral). O investimento é de R$ 500,00
por pessoa, sendo que crianças até 04 anos não pagam e de 5 a 10 anos pagam 60%. O
local é amplo, plano, bem planejado, oferecendo várias piscinas, toboáguas,
tobomata, arborismo infantil, campos de futebol e também trilhas na mata (com
percurso militar).
Um espaçoso local para cultos, refeitório cômodo e bem organizado, assim como
locais adequados para os estudos bíblicos. Assinamos o contrato com o sítio Aldeia de
São Roque. Local aprazível, com várias atrações em um amplo, plano e bem cuidado
terreno, com instalações limpas, bem conservadas e acessíveis. Já fizemos um
depósito antecipado de R$ 6.000,00 esta semana. Contamos com sua participação e
oração.
Procure hoje ainda a irmã Ângela para inscrições, pagamentos e informações.

Atividades

Igreja Evangélica Batista no Alto da Mooca

CALENDÁRIO AGOSTO

28 (Qui) Ministério da Idade de Ouro - 15h
30 (Sáb) Ministério Jovem - Jovens Casais - 19h00

ROSAS DO JARDIM DA IEBAM - nossas floreiras estão floridas

São as rosas do jardim do templo da IEBAM. Podem colhe-las à vontade. Elas não
possuem espinhos, portanto não ferem as mãos, porque os espinhos delas foram
todos retirados para serem colocados na Coroa do Crucificado. Mas possuem um
perfume especial, que impregna as mãos de quem as toca e é sentido por todos ao
redor, os que buscam o amor de Deus para distribuí-Lo aos outros. "O Perfume de
Cristo". Ao fazer a colheita, de uma Rosa ou de um Botão, de sua cor preferida,
coloque-o dentro do precioso vaso de fino cristal, que é o seu coração. Porque é no
seu interior que Cristo quer começar a perfumar e embelezar o mundo inteiro.
Ele quer começar em você.

O GABINETE PASTORAL ESTÁ SEMPRE ÀS SUAS ORDENS
O Pastor está sempre disposto a dar esclarecimento, tirar dúvidas e ensinar a
Palavra de Deus a todos que o procurarem. 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.
Participe, comunique colabore e se instrua.
CIRURGIAS
Oremos por todos os irmãos e enfermos, em particular pelos que serão
operados: o irmão Nivaldo Germano, vai, novamente, operar seu olho, para
colar a retina, na quinta-feira. O irmão Marcelo Marroco Placêncio (filho de
Damares e Carlinhos) na terça-feira fará uma cirurgia de grande importância.
Oremos rogando ao Senhor sua intervenção.

“IEBAM - Igreja de Jesus Cristo
Árvore que o Senhor plantou junto a águas de abundantes bênçãos”

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
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Ágape e Filadelfia AMOR SÓ AMOR

“Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros; porque o amor
(ágape) cobrirá a multidão de pecados”. 1 Pedro 4:8
Ágape é o amor pelos irmãos na fé, é a vontade e o sentimento de
permanecer disponível aos irmãos da igreja, incondicionalmente, pois sem esse
desejo não existe igreja, nem vida cristã. É a disposição de não se deixar atingir
pelo pecado de um irmão.
É a necessidade de sempre amar o irmão na fé, nunca desistindo de
demonstrar esse amor, aconteça o que acontecer. Um amor que não se abala.
Amor que perdoa mesmo sem que haja pedido de perdão, nem mesmo
demonstração de arrependimento e mudança de vida. Amor. Só amor, só ágape.
“Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor
(filadelfia) fraternal, não fingido; amai-vos (Agape) ardentemente uns aos outros com
um coração puro”; 1 Pedro 1:22
Tendo purificado a vida, através do sangue de Cristo, obedecendo a
verdade, (Jesus é a Verdade e a Vida), com a finalidade de amar os irmãos na fé
amar a igreja, de forma pura, sincera e sem fingimentos, enganos e
dissimulações.
“E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando (filadelfia)
os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis”. 1 Pedro 3:8
Ser de um mesmo sentimento é ser disposto a ver o bem comum, a
unidade da igreja como um corpo. É ser capaz de amar os irmãos e nunca ser
indiferente ou se sentir melhor ou superior aos outros. Amar com amor
entranhável de misericórdia é nunca procurar fazer o jogo da politica do poder,
da fama ou da atenção voltada para si próprio.
FILADELFIA é afeição que nos faz viver
UNIDOS POR LAÇOS DE AMOR
Rom 12.9-10 “O amor (Agape) seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao
bem. Amai-vos (Agape) cordialmente uns aos outros com amor fraternal (filadelfhia),
preferindo-vos em honra uns aos outros”.
1.Sem fingimentos. Com sinceridade (anypokritos) e nao com
hipocrisia (ypokritos). A vida eclesiástica não pode ser uma peça de
dramaturgia. Na igreja não pode haver atores, nem dramáticos, nem cômicos.
2. Com repugnância ao mal. Aversão absoluta ao mal em todas as suas
formas.
3.Afeição, carinho e cordialidade para com os outros, (philostorgos)
amor aos pais e familiares e (philadelphia) amor aos irmãos irmãs.
4.Dando preferência, prioridade aos outros em todos os casos. Os
direitos dos outros sendo respeitados mesmo em detrimento dos nossos
próprios.
5.Honrando os outros e não buscando sua própria glória.
Em Prov 10.12 já encontramos esta declaração “O ódio excita contenda, mas o
amor cobre todas transgressões”. Portanto sigamos o amor.
PASTOR PAULO ROBERTO SÓRIA

pastorsoria@iebam.org.br

