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* Prelúdio

instrumentos

O JARDIM ONDE CRISTO ME ESPERA
É LUGAR DE DELÍCIAS E PAZ
“Porque o Senhor consolará a Sião; consolará a todos os seus lugares assolados, e fará
o seu deserto como o Edem e a sua solidão como o jardim do Senhor; gozo e alegria se
acharão nela, ação de graças, e voz de cântico.” Isaías 51.3
* Oração
* Hino 226 HCC Este é o dia do Senhor ( Newton/Red)
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas e Pastorais
* Hino: Primeira Essência (Aline Barros)
congregação
Estou no meu jardim
Tranquei a porta, abri meu coração
Reguei minhas raízes
com minhas lágrimas
Gotas de adoração
Senhor, não quero
que os meus olhos
Percam o brilho
do primeiro amor, por ti
Não quero que em mim se perca
O desejo de te adorar

Vem, Senhor, e me resgata
todos os dias só pra te adorar
Quero ser teu bom perfume, primeira
essência
Jardim particular
Te adoro, te adoro
Vem sobre mim, Senhor
Vem sobre mim, Senhor
Vem sobre mim, Senhor
Vem sobre mim, Senhor
Te adoro, te adoro

O JARDIM ONDE CRISTO ME ESPERA
QUER TAMBÉM TE ACOLHER, MEU IRMÃO
“O Senhor te guiará continuamente, e te fartará até em lugares áridos, e fortificará
os teus ossos; serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas
nunca falham. “ Isaías 58.11
* Hino Jardim de Oração (Isaías Mendes)
O Jardim onde Cristo me espera
É lugar de delícia e de paz.
A certeza de sua presença
Dá-me vida feliz e eficaz.
Oh! Que lindo jardim
O Jardim de oração
Onde Cristo me vem esperar;
Perto d'Ele estarei
E contente serei
De minha alma a seus pés derramar.

No Jardim onde Cristo me espera,
Quer também te acolher, meu irmão
Vem fruir a incessante bondade
Que promana do seu coração!
Oh! Que lindo jardim,
O Jardim de oração,
Onde as flores são graça e poder;
Onde Cristo, o Senhor,
Abre as portas do Amor,
Eu me sinto feliz em viver!

(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Leitura Bíblica
I Samuel 12
23 E quanto a mim, longe de mim esteja o pecar contra o Senhor, deixando de
orar por vos; eu vos ensinarei o caminho bom e direito.
24 Tão-somente temei ao Senhor, e servi-o fielmente de todo o vosso coração;
pois vede quão grandiosas coisas vos fez.

Genesis 2
15 Tomou, pois, o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o
lavrar e guardar.
Marcos 10
17 Ora, ao sair para se pôr a caminho, correu para ele um homem, o qual se
ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom Mestre, que hei de fazer para
herdar a vida eterna?
Daniel 6
10 Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no
seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de
Jerusalém; e três vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante
do seu Deus, como também antes costumava fazer.
Atos 21
5 Depois de passarmos ali aqueles dias, saímos e seguimos a nossa viagem,
acompanhando-nos todos, com suas mulheres e filhos, até fora da cidade; e,
postos de joelhos na praia, oramos,
* Mensagem
“A vida como um jardim”
Pr Sória
* Oração
* Poslúdio
instrumentos
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* Prelúdio
instrumentos
“ABRE A TUA BOCA A FAVOR DO MUDO, A FAVOR DO DIREITO
DE TODOS OS DESAMPARADOS.” PROVÉRBIOS 31.8
* Oração
* Hino 538 HCC-Fala e não te cales (Soren/Gabriel)
* Interlúdio
instrumentos
* Hino 551 HCC-Se eu posso hoje o bem fazer (Kleiser/Cram)
* Boas Vindas e Pastorais
* Cântico: Bendito seja Deus (Bob Fits)
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Ó Pai celeste nós te amamos
Queremos te engrandecer
Vem a nós teu reino enquanto te
louvamos,

* Cântico: Brilha, Jesus
Vejo a luz do Senhor que brilha;
Bem no meio das trevas brilha.
Jesus Cristo, a luz deste mundo
Nos acorda de um sono profundo
Brilha em mim, brilha em mim.
Brilha Jesus, brilha forte nos povos sempre
Brilha Jesus, deixa a chama arder
Fonte de amor, faz jorrar sobre os povos
sempre, brilha Jesus, deixa a chama arder.

e a uma voz declaramos teu poder
Bendito seja Deus Poderoso
Que era, que é e que há de vir
Bendito seja Deus Poderoso
Que sempre reinará

Eis me achego ao teu trono incrível
Mais finito ao intangível, por teu
sangue precioso eu ouso entrar
Minhas sombras da alma vem dissipar
Brilha em mim...
Contemplando tua majestade, Teu
reflexo em nossas faces, cada dia de
glória em glória, mostre sempre a tua
história. Brilha em mim...

“ABRE A MÃO PARA O POBRE; SIM, AO NECESSITADO
ESTENDE AS SUAS MÃOS.” PROVÉRBIOS 31.20
* Hino 552 HCC- Que estou fazendo se sou cristão? (Araujo /Lauretti)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Cântico: Nossa geração precisa ir
Nossa geração precisa ir ser profeta:
voz de Deus pra todas as nações
Proclamar aquele que venceu
Com autoridade e poder
Toda a terra há de ouvir sua voz
E entre os povos se ouvirão os louvores de
Deus
E adorarão ao Rei Jesus,

Fonte de libertação e Príncipe da Paz.
Nossa geração precisa ir
Declarar o amor de Deus
que muda corações.
Cada um de nós a seu dispor
Há de ser, em Cristo, sal e luz.

* Hino 352 HCC- Cristo te estende sua forte mão
* Intercessão
* Cântico: Doce Nome
Só de ouvir tua voz,
de sentir teu amor
Só de pronunciar o teu nome
Os meus medos se vão, minha dor,
meu sofrer
Pois de paz tu inundas meu ser

(Carmichael)

Jesus, que doce nome,
Que transforma em alegria o meu
triste coração
Jesus, só o teu nome
É capaz de dar ao homem
salvação.

* Leitura Bíblica

Romanos 1
16 Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para
salvação de todo aquele que crê; primeiro do judeu, e também do grego.
17 Porque no evangelho é revelada, de fé em fé, a justiça de Deus, como está
escrito: Mas o justo viverá da fé.
18 Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos
homens que detêm a verdade em injustiça.
Levíticos 19
15 Não farás injustiça no juízo; não farás acepção da pessoa do pobre, nem
honrarás o poderoso; mas com justiça julgarás o teu próximo.
Ezequiel 22.7
7 No meio de ti desprezaram ao pai e à mãe; no meio de ti usaram de opressão
para com o estrangeiro; no meio de ti foram injustos para com o órfão e a viúva.

* Mensagem
Pr Sória
“Não me envergonho em deununciar impiedade e injustiça”
* Cântico: Vem, derrama a paz
Vem derrama a paz,
vem derrama as bênçãos
Sobre este povo
que se chama povo teu
Dá-nos teu amor,
dá-nos tua força

* Poslúdio

Pra que tentações
não venham a nos desviar
E a glória seja dada a ti
Pelo que tens feito,
pelo que tens sido
Pelo que farás em nós

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), Luiz Lisboa (tratamento de saúde), Elmo , Elpídio,
Josias ; Sr. Geraldo (Pai da Isabela Juliana); Frank Dias (cirurgia), Gilson e Lourdes
(cirurgia); Val (irmã da Irene); Aires
Familiares não crentes; Novos crentes. Desempregados.
GRÁVIDAS: Greice Kelly, Daniela Dias, Giselli Chiariello Ximenes

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.

O GABINETE PASTORAL ESTÁ SEMPRE ÀS SUAS ORDENS

Aproveite e desfrute de bênçãos no convívio com o Pastor. O gabinete é lugar de
trabalho, estudo, reunião, aconselhamento, orientação, planejamento e muita
oração. 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.

EBF - VOCÊ ESTÁ ENGAJADO?
Em Julho teremos nossa EBF. Que tal você participar como parte da equipe?
Procure nossa Educadora Religiosa (Natália) e coloque-se à disposição. Sua
participação será uma grande bênção, para a IEBAM e para você mesmo. Nosso
desejo é de agrupar um bom número de crianças da nossa vizinhança, além das
nossas próprias e poder levar um pouco da Graça de Jesus.

Atividades

Igreja Evangélica Batista no Alto da Mooca

CALENDÁRIO

25/Julho (Sex) Ministério Rute e Noemi - encontro na casa da irmã Cida.
Informações com a irmã Soraia.
26/Julho (Sáb) M.C.A - Casa da irmã Rizonhi - 17h
26/Julho (Sáb) Encontro Jovens Casais Casados e namorados - 19h30
CONSELHO FISCAL
Reunião do Conselho com o pastor no dia 19 de Julho às 15h. Os conselheiros são
aguardados para tratarmos de assuntos importantes para a vida da IEBAM.
EBF ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS
15 a 19 de Julho de 2014 / Equipe dia 14/07. Procure a irmã Natália !
RETIRO FAMÍLIA IEBAM
Carnaval 2015 - Inscrições com a irmã Ângela Chiariello.
Ore e participe!

ADOLESCENTES

MOMENTO ESPECIAL dos adolescentes. 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. Informações com Dani e Julinho.

ANIVERSARIANTES JULHO
01. Klarissa Belan
02. João Erich Kammer
02. Maria do Carmo Fagundes
04. Lucy Pereira Dias
04. Paulo Soares Castro
08. Marilu Bernardes Sória Borg
13. Cláudio Thiago de Ávila Menezes
14. Luciana Meneguelli Puerta
15. Rozineia Farias de Oliveira
16. Sirléia Nunes Barbosa
19. Salvador Ialamov
19. Daniela de Oliveira Batista de Lima

21. Francisco Pereira de Quadro
23. Eliane dos Santos da Silva
23. Esmeralda Lopes Torrubia Pereira
27. Guilherme G. Chifferri
28. José Roberto Distefano
28. Raíssa Petcov dos Reis
29. Ângelo Fernando Meneguello
29. Aline Cristina Gomes Pereira
31. Carmelo Archela
31. Isabella dos Santos Herculino

FAMÍLIAS ENLUTADAS
Que o Senhor console os corações da irmã Iolanda (pelo falecimento de
sua mãe) e dos irmãos Ângela e Archimedes (falecimento sogro da Giselli).

13 de JULHO de 2014

NOVIDADE DE VIDA
I João 4:7-21

O Apóstolo João escreve aos primeiros cristãos, como
também a nós, sobre uma nova vida e a nova maneira de vivê-la.
Em sua primeira carta ele faz a advertência sobre os inimigos de
Cristo, os que não crêem que ele tenha vindo como homem, estes
são os falsos profetas.
Além disso, João revela a maneira certa de viver a fé em
Jesus Cristo: "Amemos uns aos outros porque o amor vem de Deus.
Quem ama é filho de Deus." (I João 4:7)
A nova vida que nos é proposta é uma vida de amor. A
prática do amor "ÁGAPE" é maneira correta de fazer com que
nossa vida tenha um novo rumo, uma nova dimensão e uma nova
qualidade, a qualidade do amor de Deus. "Deus é Amor".
A nova vida nos faz viver unidos com Deus. Assim
passamos a ver a Deus, a conhecer Sua vontade e a ter nosso
coração cheio do Seu Espírito.
A novidade é que essa UNIÃO nos faz ter uma nova
residência, um novo domicílio que é o próprio Deus. Passamos a
estar com Deus e a ser com Deus. Nossa sintonia não é
interrompida, nossa comunhão não é atrapalhada, pois o amor
nos une ao Senhor.
A novidade de vida é que nada, nem ninguém, nos fará
ter medo de qualquer situação aqui no mundo, nem na vida
eterna. Uma nova coragem há de encher nosso coração a ponto de
podermos amar nosso irmão, sem preconceito, pré-julgamento ou
malícia.
A solidariedade, a simpatia, a paz e sobretudo o amor, o
verdadeiro amor de Deus, invadirá o coração de quem quiser
servir e seguir o Cristo de Deus, Jesus de Nazaré, o Homem da
Galiléia, Nosso Único e suficiente Salvador Jesus Cristo.

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

PASTOR PAULO ROBERTO SÓRIA

pastorsoria@iebam.org.br

