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* Prelúdio

instrumentos

VAMOS ANUNCIAR PARA O BRASIL
AS BOAS NOVAS DE SALVAÇÃO
“Tu, anunciador de boas-novas a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de
boas-novas a Jerusalém, levanta a tua voz fortemente; levanta-a, não temas, e dize às
cidades de Judá: Eis aqui está o vosso Deus.” Isaías 40.9
* Oração
* Hino 541 HCC- As Boas Novas anunciai (Thompson/Walch)
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas e Pastorais
* Momento de Gratidão pela Pátria
* Hino Nacional
* Oração
* Hino 603 HCC Minha Pátria para Cristo
VAMOS ANUNCIAR PARA O BRASIL
QUE SÓ EM JESUS HÁ SALVAÇÃO
“E em nenhum outro há salvação; porque debaixo do céu nenhum outro nome há,
dado entre os homens, em que devamos ser salvos.” Atos 4.12
* Cântico: Nós somos povo de Deus
Nós somos povo de Deus,
Um povo muito especial
Chamados para anunciar
As virtudes de quem
Nos convocou pra Sua luz
Nós somos povo de Deus
Seu sangue nos redimiu
E Seu Espírito vem nos encher de
poder

* CânticoCelebrai a Jesus (JMN)
1.Seja no Norte ou no Sul,
de Porto Alegre a Belém,
No meu Nordeste querido,
no Centro-Oeste também.
Não importa a onde for,
nem mesmo a condição,
Só sei que vou proclamar,
Com grande celebração!
Celebrai a Jesus! Proclamai!
Vida a todos quer dar.
Quem há de ir? Eu vou!
Eu vou! Eu vou! Eu vou! (2x)
2.Com alegria levar
o Evangelho da cruz
A todos que estão perdidos,
foi o que disse Jesus.
Ao que não tem casa e pão,
nas trevas vive a sofrer

Pra d'Ele testemunhar.
Cantemos, pois, sua glória
A cada povo e nação
Mostrando-lhes esperança
E novas de salvação.
E seu amor nos motiva,
Nós não podemos parar
Anunciemos ao mundo:
Jesus, verdade sem par.
Vou proclamar salvação,
pois no seu nome há poder.
Celebrai a Jesus! Proclamai!
Vida a todos quer dar.
Quem há de ir? Eu vou!
Eu vou! Eu vou! Eu vou! (2x)
3.Vou celebrar a Jesus,
jamais irei me calar
Levantarei minhas mãos,
pra sempre vou adorar.
Não importa a onde for,
nem mesmo a condição,
só sei que vou proclamar
com grande Celebração.
Celebrai a Jesus! Proclamai!
Vida a todos quer dar.
Quem há de ir? Eu vou!
Eu vou! Eu vou! Eu vou! (2x)

* Hino 606 HCC-Que a Pátria inteira cante em teu louvor (Herbert)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Leitura Bíblica Textual: Atos 5.42
E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar, e
de anunciar a Jesus, o Cristo.
* Mensagem “Ensinar e testemunhar sem cessar”
Pr Sória
* Oração
* Poslúdio
instrumentos
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* Prelúdio

instrumentos
CRISTO ESTÁ ENTRE NÓS
POR ISSO LOUVAMOS COM ALEGRIA
“Pois onde se acham dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles.”
Mateus 18.20
* Oração
* Hino 236 H CC- Sim, com certeza, meu Senhor aqui está (Wolfe)
* Interlúdio
instrumentos
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
* Boas Vindas e Pastorais
* Cântico: Encontro com Deus
CULTO
DALVORADA
CULTO
VESPERTINO
07
de
JULHO
de
2013 -19h00
08
de
ABRIL
de
2012
- 06h00

Esta noite é uma noite
De encontro com Deus

Este é o lugar, o lugar melhor
Para termos um encontro com Deus

* Cântico:Poder do amor (G Bullock)
Venho a Ti Jesus, quero renovar meu
ser, sei que a graça vem só de Ti,
Senhor eu descobri ó Deus
que tudo que é mau em mim
Vai se transformar
com o poder do amor
Meu Jesus Teu amor me envolve
Quero estar firme em Tuas mãos
Eu vou voar, bem alto como a águia
Planando na amplidão
do Espírito de Deus com o poder do amor
Abra os olhos meus,
quero ver o Teu olhar

Mostra-me o Teu amor, vem viver em
mim
Renova o meu pensar, ensina-me o
Teu querer, cada dia mais com o poder
do amor
Meu Jesus ...
O poder do amor O poder do amor
Quero sempre estar
firme em Tuas mãos
Eu vou voar, bem alto como a águia
Planando na amplidão
do Espírito de Deus com o poder do
amor, com o poder do amor
O poder do amor.

CRISTO ESTÁ ENTRE NÓS
ELE É O NOSSO SALVADOR ETERNO
“Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido”
Lucas 19.10

* Hino 114 HCC- Veio a este mundo o Senhor Jesus (Morris/Pitrowsky)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Cântico: Ele vem pra te salvar (Bob Fits/Adhemar de Campos)
Diga para os temerosos
não há nada a temer
Poderoso é o teu Senhor
quando clama Seu nome
Ele então virá
Ele vem pra te salvar, (2x)
Diga ao cansado,
o teu Senhor virá
Ele vem para te salvar.
Ele vem pra te salvar, (2x)
Contempla ao Senhor
e te levantarás

Ele vem para te salvar
Diga para os abatidos,
não percam a fé
Poderoso é o teu Senhor
quando clama Seu nome
Ele então virá.
Ele vem pra te salvar, (2x)...
Ele é o teu refúgio em meio as lutas
O escudo na tempestade.
Uma torre na tristeza
Fortaleza em meio a batalha.
Ele vem pra te salvar, (2x)...

CRISTO ESTÁ ENTRE NÓS
ELE É FIEL E JUSTO PARA NOS PERDOAR
“Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e
nos purificar de toda injustiça.” I João 1.7
* Intercessão
* Cântico: Se confessarmos
Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo,

para nos perdoar os pecados,
e nos purificar de toda injustiça.

* Leitura Bíblica Hebreus 9.11,12 e II Coríntios 5.19
Hebreus 9.11 Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já
realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo (não feito por
mãos, isto é, não desta criação),
12 e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue,
entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna
redenção.
II Coríntios 5.19 pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o
mundo, não imputando aos homens as suas transgressões; e nos
encarregou da palavra da reconciliação.
* Mensagem

Pr Sória
“Cristo nosso tabernáculo e sumo sacerdote”
* Celebração da Ceia Memorial
* Distribuição do Pão (Shalon Coro IEBAM)
* Distribuição do Cálice (Lá naquela cruz Coro IEBAM)
* Oração
* Hino 521 CC Cidade Santa (Adams)
* Poslúdio
instrumentos
“IEBAM - Igreja de Jesus Cristo”

Motivos de Oração e Informações

Atividades

Igreja Evangélica Batista no Alto da Mooca

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.

13/09

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, Josias ; Sr. Geraldo (Pai da
Isabela Juliana); Frank Dias, Gilson e Lourdes (cirurgia); Aires, Pastor Oliveira Araújo
(Hospitalizado) , Higino Benedito do Amaral, Sônia Ricci Machado (quimio), Antônio (irmão
da Mariazinha); Familiares não crentes; Novos crentes. Desempregados.

27/09 Sabado - M.C.A 17h

GRÁVIDAS: Greice Kelly, Daniela Dias, Giselli Chiariello Ximenes, Luciana Sória,
Thaís Tenório
FORRO E LAMBRIS DO TEMPLO COM ASPECTO ESBRANQUIÇADO
Tivemos que envernizar toda a madeira dos forros e lambris, com um produto especial
devido às exigências por parte dos Bombeiros, em conformidade com a legislação em
vigor. Esse material, importado e de alto custo, tem a propriedade de retardar a
propagação das chamas, em um eventual incêndio, assim como não produz fumaça
tóxica. OS TESTES COM O PRODUTO foram aprovados pelo IPT possuindo
laudo do fabricante. Tudo foi feito seguindo as orientações e especificações técnicas.
No entanto, houve uma reação química que deu esse aspecto estranho, parecendo
que não foi envernizado. O representante técnico da empresa foi acionado e veio
inspecionar o ocorrido. A conclusão é que tem que ser feito novamente a aplicação do
verniz selante. Eles assumiram o envio de produto para se refazer o trabalho., o que já
ocorreu, mas com a recomendação que seja efetuado em período de tempo seco e
quente posto que as partículas do produto absorvem a humidade dando esse aspecto
esteticamente desagradável. Temos que esperar o tempo esquentar, para envernizar
em período seco. Tenhamos paciência e logo que possível faremos o necessário.
BÍBLIAS PARA EVANGELIZAR
Temos à disposição algumas Bíblias ao preço de repasse. Elas foram encomendadas
juntamente com as que alguns irmãos tinham solicitado. Procurem no Gabinete.
ADOLESCENTES EM AÇÃO
Sábado dia 13 de setembro os adolescentes estarão fazendo um passeio, passando pelo
Museu da Língua Portuguesa e piquenique no Jardim da Luz. Incentivem seus
adolescentes, e os pais que desejarem podem acompanhar Júlio e Dani nesse dia
especial. A saída se dará às 10h30, da IEBAM e o retorno por volta das 16h30. O
Pastor solicitou que Júlio e Dani estejam se dedicando a esse grupo que também se
reúne na EBD onde estão estudando o Sermão do Monte, tendo como apoio o livro a
“Descoberta da Felicidade.”

Sábado - Adolescentes - saída da IEBAM 10h30
Passeio Idade de Ouro

25/09 Quinta - Chá da Tarde de Oração - 15h

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.

ANIVERSARIANTES SETEMBRO
01. Agnaldo dos Santos
01. Caroline de Sousa
02. Manoel Gomes da Silva
03. Antônia Maria Gomes
06. Sadhu Sundar de Oliveira
06. Thamiris Tenório Cerqueira Machado
07. Cleize da Silva Vailatti
07. João Marcos Valverdi Magalhães
08. Julio Paskauskas
09. Olinda Palcov Mincov
09. Rosa Peck Gião
09. Leonardo Belan Rodrigues
10. Leslie Amoroso Pampalon
10. Melany Prestes Nabiça

10. Gabriela Bianco Gargalaka
11. Antônio Monteiro
11. Pedro César Mendes Silva
11. Jéssica Orácio Mizarelo

14. Daina Medveder Koziot
14. Yasmin Cristina da Silva Santos
15. Flávio Marroco Placêncio
16. Walter Fleming Mota
16. Oswaldo Duduch Junior
18. Ângela Maria Freire Maris
18. Zilda Ferreira do Amaral
19. Eduardo Nabiça
19. Guilherme R. Reis
19. Talita Ciuccio
20. Luiz de Lisboa Lima
20. Michelle Alves dos Santos
20. Ricardo dos Santos Silva
20. Teresa Cristina Fleming Mota
27. Geraldina Barbosa Lima
30. Rosiane Farias de Oliveira

Que Deus abençoe cada aniversariante!
Muitas bênçãos!

MINISTÉRIO DE CASAIS CULTO DE BODAS
Dia 15 de novembro realizaremos nosso culto de gratidão a Deus por todos os casais
que completam aniversário de casamento múltiplos de cinco anos.
Para mais informações procure a irmã Suely.

07 de SETEMBRO de 2014

PRIMAVERA - ÉPOCA DE RENOVAÇÃO
O mês de setembro chegou, e com ele chega a Primavera.
Cada mês do ano tem seu charme, sua beleza e suas características
especiais, não devido o significado do nome mas em razão, talvez, da
importância ou da sensibilidade de cada pessoa. Para mim, setembro, é o
mais belo mês do calendário. Na realidade o nome setembro vem do antigo
calendário romano, e era o mês sétimo, como os demais até dezembro que
era o décimo. O número sete tem um significado também de número
perfeito.
Sete é tido como a soma de três, como os lados de um triângulo,
que significa sabedoria, vida espiritual e representa Deus na Sua
Triunidade. Somado ao quatro, que é o quadrado, que representa a matéria,
a Terra (que era tida como quadrada na antiguidade, por isso fala-se ainda
hoje dos quatro cantos da terra) forma o Sete que é o número completo.
Deus na Criação. Assim setembro, o sétimo mês de um calendário antigo,
hoje é o nono, mostra na origem sua importância.
É em setembro que começa a Estação do ano que mostra a
renovação na Natureza, com o clima mais ameno e o surgimento das flores
em profusão. É na Primavera que vemos a fauna se procriando, o canto dos
pássaros ecoam em cada árvore e nos jardins das casas. Nas janelas dos
apartamentos nos altos edifícios podemos ouvir o chilreado dos filhotinhos
pedindo comida aos seus pais.
Isso tudo é apenas observação e simbolismo, mas na realidade
nenhum dia, mês ou ano é mais importante que o outro. O que de fato
importa é o momento que vivemos visando o futuro que viveremos.
Façamos desse setembro, desse dia de hoje, um instante de alegria,
de paz, de felicidade demonstrando nosso amor para com Deus, para com a
igreja de Cristo, ara com a família, e à nossa Pátria, Brasil, que tanto precisa
do conhecimento do Plano da Salvação que só pode ser encontrado em
Jesus Cristo.
Setembro mês da Pátria, mês de Missões.
Sejamos evangelizador do Brasil e do Mundo.
Primavera que chega renovando a flora e a fauna, Cristo nossa
eterna Primavera que renova em nossos corações a Santidade e o Primeiro
Amor.
PASTOR PAULO ROBERTO SÓRIA

pastorsoria@iebam.org.br
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