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* Prelúdio

instrumentos

A PAZ DE CRISTO NOS ALCANÇOU
“Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus
nosso Senhor;” II Pedro 1.2
* Oração
* Hino 327 HCC- Se teu coração estiver em paz (DeArmond/Ackley)
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas e Pastorais
* Cântico: Ajuntamento (Camargo)
Vem Senhor, abençoar teu povo
reunido neste ajuntamento
Honra e santifica este momento,
com a tua igreja que é teu povo
Faz teu rio de paz correr no meio
destes que com fé vêm bendizer-te
E a uma voz oferecer-te

Seus louvores, súplicas e anseios
Tu és o Senhor de toda a glória
Hoje e sempre e como foste outrora
No correr da história revelando o seu
amor
Deus: Bendito Rei e Salvador
Deus: Bendito Rei e Salvador

VAMOS ANUNCIAR A PAZ DE CRISTO
“Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; eu não vo-la dou como o mundo a dá. Não
se turbe o vosso coração, nem se atemorize.”
João 14.27
* Cântico: A alegria está no coração
A alegria está no coração
de quem já conhece a Jesus
A verdadeira paz só tem aquele
que já conhece a Jesus
O sentimento mais precioso
que vem do nosso Senhor
É o amor que só tem

quem já conhece a Jesus.
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.
O sentimento mais precisoso
que vem do nosso Senhor
É o amor que só tem
quem já conhece a Jesus.

* Cântico: A paz do Senhor
A paz do Senhor
é o que nós queremos
Eu quero para mim e pra você
O amor do Senhor
é o que dividiremos,
Porque todo esse amor
não cabe em nós
Eu quero é lhe dizer
que Deus gosta de você

Seja qual for a situação
As promessas do Senhor
duram para sempre
E Ele prometeu que vai voltar
Tudo passará, mas o amor é eterno
Eterno como Deus, o nosso Pai
Eu quero é lhe dizer
que Deus gosta de você
Seja qual for a situação

* Hino 329 HCC-Sou feliz com Jesus (Spafford/Bliss)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Leitura Bíblica Textual: Salmo 119.165-168 e Isaías 48.17-18
Salmo 119.165 Muita paz têm os que amam a tua lei, e não há nada que os faça
tropeçar.

166 Espero, Senhor, na tua salvação, e cumpro os teus mandamentos.
167 A minha alma observa os teus testemunhos; amo-os extremamente.
168 Observo os teus preceitos e os teus testemunhos, pois todos os meus caminhos
estão diante de ti.
Isaías 48.17 Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o Senhor,
o teu Deus, que te ensina o que é útil, e te guia pelo caminho em que deves andar.
18 Ah! se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos! então seria a tua paz como
um rio, e a tua justiça como as ondas do mar;

* Mensagem
“Alcançando a paz”
* Hino 333 HCC-Haja paz na terra (Miller,Jackson)
* Oração/ Poslúdio
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FOMOS SALVOS POR JESUS, POR ISSO LOUVAMOS SEM CESSAR
“Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram;
eis que tudo se fez novo.” II Coríntios 5.17
* Oração
* Hino 188 CC- A nova do evangelho (Martin/Jones)
* Interlúdio
instrumentos
* Inspiração Musical “Como não entoar teu louvor?”
Coro IEBAM
* Boas Vindas e Pastorais
* Cântico: Sê engrandecido
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Sê engrandecido, ó Deus da minha
vida, Tu és o Deus da minha salvação.
És a minha rocha, a minha segurança,
Meus lábios sempre te exaltarão
Aleluia (aleluia) te louvor (te louvo)

Pois sei que sobre todos és Senhor.
Aleluia (aleluia) te louvor (te louvo)
Pois sei que sobre todos és Senhor.
Aleluia (aleluia), Aleluia (aleluia),
Aleluia, louvemos ao Senhor.

FOMOS SALVOS POR JESUS, E QUEREMOS
PROCLAMAR ESTA SALVAÇÃO
“pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido.”
Atos 4.20
* 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)

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,

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

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 526 HCC- Cristo é a única esperança (França/Icther)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical “Jornada da esperança”
Coro IEBAM
FOMOS SALVOS POR JESUS E POR ISSO NÃO PRECISAMOS
ANDAR TEMEROSOS
“ Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.” João 8.36
* 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

* Intercessão
* Cântico: Doce Nome
* Leitura Bíblica Lucas 19.1-10

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)...

1 Tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade.
2 Havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico.
3 Este procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, porque
era de pequena estatura.
4 E correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque havia de passar
por ali.
5 Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce
depressa; porque importa que eu fique hoje em tua casa.
6 Desceu, pois, a toda a pressa, e o recebeu com alegria.
7 Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: Entrou para ser hóspede de um
homem pecador.
8 Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Eis aqui, Senhor, dou aos
pobres metade dos meus bens; e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu
lho restituo quadruplicado.
9 Disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também este é filho
de Abraão.
10 Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.

* Mensagem

“Quando a salvação entrou na sua casa”

* Oração
* Despedida Coral: Amigo não saia sem Cristo
* Poslúdio

Pr Sória

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, 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.
GRÁVIDAS: Greice Kelly, Giselli Chiariello Ximenes, Luciana Sória
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
O Pastor solicitou que Júlio e Dani estejam se dedicando a esse grupo que tem se
reunido na EBD onde estão estudando o Sermão do Monte, tendo como apoio o
livro a “Descoberta da Felicidade.”
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.

Atividades

Igreja Evangélica Batista no Alto da Mooca

25/09
Quinta - Chá da Tarde de Oração - 15h
27/09
Sábado - E.B.M Escola Bíblica Mensal Ministério Infantil 15h
M.C.A 17h
NASCIMENTOS
Nasceram os bebês: Camily, filha de Thaís Tenório (neta de Adriano e Patrícia);
Lucas, filho de Daniela e Marcelo Dias (neto de Maria Célia, Celso, Lucy e
Francisco).
Que os bebês sejam abençoados com saúde e cresçam debaixo da proteção divina.
Meus parabéns aos pais, avós e familiares.
Que todos contribuam para que essas pequenas vidas se tornem grandes servos
do Senhor.
MISSÃO EM IPERÓ (SOROCABA)
Oremos pelo trabalho de nossa Missão em Iperó-George Oetterer e pelo sustento
do irmão Evandro Júnior, responsável pela missão.
Roguemos ao Senhor que providencie os recursos para o sustento de sua família.
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 mais um pagamento de duas
parcelas de R$ 2.000,00 cada. Contamos com sua participação e oração.
Precisamos da adesão de todos. Quem puder e desejar patrocinar a ida de um
irmão ou irmã podem procurar o pastor, que se coloca à disposição para orientar.
Além de se inscrever, seja um mecenas, patrocinando alguém ou uma família.
Procure hoje ainda a irmã Ângela para inscrições, pagamentos e informações.

14 de SETEMBRO de 2014

A PAZ E O PERDÃO
Não há PAZ sem PERDÃO, e não há PERDÃO sem PAZ.
É necessário nos lembrarmos que somos capazes de ferir sem
perceber, sem ter a intenção e até mesmo sem fazer nada que demonstre
qualquer agressividade, intolerância ou desconsideração.
Ferimos ao olhar, ou ao desviar o olhar, querendo ou apenas sem
perceber. Alguém pode ser ferido por nossos gestos ou nossa não reação,
sem sequer mexer um só músculo da face ou nenhum movimento das mãos.
Ferimos por ação, por inércia ou por reação.
Assim como, também, somos feridos. Nos ferimos sem querer, da
mesma forma que ferimos outros sem o desejar.
Assim como o sol pode queimar, até mesmo matar alguém, sendo
tão indispensável para nossa saúde, nós podemos ferir e destruir. Temos que
nos lembrar que não somos os únicos na vida dos outros, e que os outros
não são obrigados a nos querer ao seu lado.
A falta de PAZ no interior de nosso ser faz com que não tenhamos
o desejo de perdoar quem nos ofende, quem nos ignora, quem recrimina,
quem não nos ama ou quem nós não gostamos, e então, não perdoamos
porque não gostamos.
A construção de uma amizade, assim como de uma família, de
uma igreja local, demanda muito tempo, muito perdão, muito altruísmo,
muita confiança e necessita de muita PAZ.
Para que haja PAZ e PERDAO, é indispensável o exercício da
paciência e isso só se alcança com muita prática e praticar a paciência, a
tolerância e o perdão pode nos ferir e então descobrimos que somos
ansiosos em demasia e que a ansiedade nos leva ao desespero. Temos,
portanto, que nos perdoar a nós mesmos, porque somos falíveis, incapazes e
inseguros.
Nossa PAZ precisa ser como a corrente de um rio que, vai seguindo
seu caminho traçado pelo Senhor, um leito de rio que corre sabendo que
renovará as águas do mar, que fará com que suas margens sejam irrigadas e
será fonte de alimento e sustento.
A PAZ, que é o andar no caminho ensinado pelo Senhor Deus,
caminho de utilidade, de prosperidade e de amor à Lei do Senhor.
Caminho verdadeiro do PERDÃO e da PAZ.
PASTOR PAULO ROBERTO SÓRIA

pastorsoria@iebam.org.br

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

“IEBAM - Igreja de Jesus Cristo”
www.iebam.org.br

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

