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* Prelúdio
instrumentos
ENQUANTO TEMOS TEMPO, LOUVEMOS AO SENHOR
“Bendirei ao Senhor em todo o tempo; o seu louvor estará continuamente na minha
boca.” Salmo 34.1
* Oração
* Cântico: Hoje é tempo de louvar a Deus
Hoje é tempo de louvar a Deus
No meio dos louvores Deus habita
Em nós agora habita seu Espírito
E é seu prazer cumprir o que nos diz
Então é só cantar e a Cristo exaltar Então é só cantar e a Cristo exaltar
E sua glória encherá este lugar
E sua glória encherá este lugar.
Vem louvar...
Vem louvar...
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas e Pastorais
* Cântico: Eu te louvarei
És tu, única razão da minha adoração, Hoje há gozo em meu coração
Com meu canto te louvarei
ó Jesus
És tu, única esperança que anelo Ter, Eu te louvarei, te glorificarei
Eu te louvarei, meu bom Jesus
ó Jesus
Em todo o tempo de louvarei.
Confiei em ti e fui ajudado.
Em todo o tempo te adorarei
Tua salvação tem me alegrado

ENQUANTO TEMOS TEMPO, BUSQUEMOS A SANTIDADE
“Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor,”
Hebreus 12.14
* Hino 176 CC- Tempo de ser santo (Longstaff/Stebbins)
ENQUANTO TEMOS TEMPO, TRABALHEMOS POR JESUS
“Importa que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia; vem a noite,
quando ninguém pode trabalhar.” João 9.4
* Hino 492 HCC-Mãos ao Trabalho (Coghill/Mason)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Leitura Bíblica Textual: Salmo 90.1, 4-6, 9-12, 17

1 Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração.
4 Porque mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou, e como uma
vigília da noite.
5 Tu os levas como por uma torrente; são como um sono; de manhã são como a
erva que cresce;
6 de manhã cresce e floresce; à tarde corta-se e seca.
9 Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação; acabam-se os nossos
anos como um suspiro.
10 A duração da nossa vida é de setenta anos; e se alguns, pela sua robustez,
chegam a oitenta anos, a medida deles é canseira e enfado; pois passa
rapidamente, e nós voamos.
11 Quem conhece o poder da tua ira? e a tua cólera, segundo o temor que te é
devido?
12 Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações
sábios.
17 Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus; e confirma sobre nós a obra
sim, confirma a obra das nossas mãos.

* Mensagem
“Enquanto temos tempo”
* Cântico: Para melhor Deus te usar (Natália Fernandes)
Pra tudo neste mundo tem tempo
É de Deus todo o tempo,
use-o para adorá-lo.
Tempo de plantar e colher,
De triste ficar e depois se alegrar.
Tempo, use bem o seu tempo
Para se conhecer
e melhor Deus te usar.
Vem louvar, adorar,
Sempre sua glória mostrar.
Vem louvar, adorar,
Sua vida lhe dedicar.

* Oração
* Poslúdio

Pr Sória

Conhecer pessoas,
criar coisas boas,
Tempo pra aprender e ensinar.
Do amor de Cristo falar
E muitas almas ganhar
E a Deus glorificar!
Vem louvar, adorar...
O tempo útil fazer,
Tempo de se conhecer
Para melhor Deus te usar.
Para melhor Deus te usar.
Para melhor Deus te usar.
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* Prelúdio
instrumentos
“SÊ FIEL ATÉ A MORTE, E DAR-TE-EI A COROA DA VIDA.”
APOCALIPSE 2.10
* Oração
* Hino 454 CC- Vitória nas lutas (Souza/Beazley)
* Interlúdio
instrumentos
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
* Boas Vindas e Pastorais
* Hino 478 CC - O Peregrino (Cassells/Kammer)
“E, POR SE MULTIPLICAR A INIQUIDADE, O AMOR DE MUITOS
ESFRIARÁ. MAS QUEM PERSEVERAR ATÉ O FIM, ESSE SERÁ
SALVO.” MATEUS 24.12,13
* Cântico: Senhor te quero
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Eu Te busco,
Te procuro, ó Deus,
No silêncio Tu estás.
Eu Te busco,
toda hora espero em Ti,
Revela-Te a mim.
Conhecer-Te eu quero mais.
Senhor, Te quero,
quero ouvir Tua voz,
Senhor, Te quero mais.
Quero tocar-Te,
Tua face eu quero ver
Senhor, Te quero mais.

Prosseguindo,
para o alvo eu vou
A coroa conquistar.
Vou lutando,
nada pode me impedir.
Eu vou te seguir,
Conhecer-Te eu quero mais.
Senhor, Te quero,
quero ouvir Tua voz,
Senhor, Te quero mais.
Quero tocar-Te,
Tua face eu quero ver
Senhor, Te quero mais.

* Cântico: O Nosso General
Pelo Senhor marchamos sim,
o seu exército poderoso é.
Sua glória será vista em toda a terra.
Vamos cantar o canto da vitória.
Glória a Deus, vencemos a batalha,
toda arma contra nós perecerá.
O nosso general é Cristo, seguimos os seus
passos, nenhum inimigo nos resistirá.

Pelo Messias marchamos sim,
em suas mãos a chave da vitória.
Que nos leva a possuir a terra
prometida. Vamos cantar o canto da
vitória. Glória a Deus, vencemos a
batalha, toda arma contra nós
perecerá. O nosso general é Cristo...

“POSSO TODAS AS COISAS NAQUELE QUE ME FORTALECE.”
FILIPENSES 4.13
* Hino 497 HCC- Cristo amado (Souza)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical “O Senhor é quem te guarda”
Coro IEBAM
* Cântico: Deus é fiel (Asaph Borba)
* Intercessão
* Inspiração Musical “Rompendo em fé”
Coro IEBAM
* Leitura Bíblica II Timóteo 2.1-13 e 4.2

1 Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus.
2 E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confieas a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros.
3 Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus.
4 Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja
agradar àquele que o alistou.
5 Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não
competir de acordo com as regras.
6 O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos
frutos da colheita.
7 Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em
tudo.
8 Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi,
conforme o meu evangelho,
9 pelo qual sofro e até estou preso como criminoso; contudo a palavra de Deus
não está presa.
10 Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles
alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna.
11 Esta palavra é digna de confiança: Se morremos com ele, com ele também
viveremos;
12 se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também
nos negará;
13 se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo.
4.2 Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda,
corrija, exorte com toda a paciência e doutrina.

* Mensagem “Sendo perseverantes para ser vitorioso”
* Oração
* Despedida Coral: Bênção antiga
* Poslúdio

Pr Sória
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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; irmã Dorcília fará uma cirurgia;
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) , Sônia Ricci Machado (quimio),
Familiares não crentes; Novos crentes. Desempregados.
GRÁVIDAS: Greice Kelly, 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
MEUS AGRADECIMENTOS
Os irmãos como sempre, muito gentis para comigo, mais uma vez demonstraram
muito carinho e atenção, na passagem de meu aniversário. Sou grato a cada um,
mesmo não sendo merecedor, fiquei emocionado com tanto carinho, amor e
demonstração de amizade. Cada um que se manifestou, escrevendo,
telefonando, mandando mensagens através das redes sociais, email e os que
estiveram presentes no culto, na grande e bela festa que prepararam. Todos os
que planejaram, executaram, opinaram e arrumaram o salão, providenciaram
tantas coisas bonitas e gostosas. Não sou merecedor, mas sou grato a Deus por
tudo e todos. Que Deus os abençoe, a cada um e à toda IEBAM. Pastor Sória
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. 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.

NASCIMENTO
Nasceu o Léo, neto de Ângela e Arquimedes, filha de Gisele e Rafael. Que Deus
abençoe o bebê e sua família. Felicidades a todos.

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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O QUE A VERDADEIRA IGREJA DE JESUS CRISTO
OFERECE

Nossa igreja é a igreja de Jesus Cristo. É uma igreja verdadeiramente
evangélica, isto é, ela se inspira na Bíblia Sagrada que é a Palavra de Deus para o
homem. Para nós a Bíblia é sem erro, sem falha e inspirada por Deus. Cremos
que o homem só se aproxima de Deus por intermédio de Jesus Cristo, que é o
único Caminho, e a Verdade, e a Vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. (João
14:6)
Nossa igreja, não oferece: curas, milagres, nem prosperidade. Nossa
igreja não pretende resolver todos os problemas das pessoas. A igreja tem uma
visão holística do homem.
Não fazemos publicidade de nossa ação social, nem de nossa igreja.
Apenas pregamos a Cristo como Senhor e Salvador. Essa é Nossa Missão.
Não julgamos as pessoas nem as discriminamos. Amamos os
pecadores e cremos na possibilidade de restauração. Nossa igreja não é perfeita
mas serve o Senhor Puro e Perfeito, Cristo Jesus.
Nossa igreja não salva, nem leva ninguém para os céus.
O que então nossa igreja oferece?
Cuida e supre as necessidades materiais de todos, na medida de suas
condições, busca fazer o seu melhor. Não somos capazes de suprir as
necessidades sociais mas estamos sempre atentos às carências. Não nos
envolvemos com programas governamentais, pois cremos na absoluta separação
da igreja com o Estado. Cumprimos, no entanto, nossas responsabilidades
cívicas e nos subordinamos às leis e às autoridades em tudo o que não fira nossa
convicção que a Bíblia é nossa única regra de fé e conduta.
O que temos para proporcionar a cada pessoa é:
Um ambiente de culto a Deus, onde a Bíblia é ensinada, onde o
louvor ao Senhor Deus é apresentado, onde todos podem adorar a Deus
solenemente. Indicamos o caminho da salvação eterna no Céu, mostramos a
possibilidade de uma vida de paz e segurança aqui na terra através da confiança
no Senhor Jesus.
Não batizamos crianças, mas as ensinamos no caminho em que
devem andar. Batizamos os que professam Fé em Cristo.
Nossa igreja não vende nada. Nem cobra por qualquer serviço.
Não temos óleo ungido, nem sal, nem revelações bombásticas, não
fazemos adivinhações.
Nós conhecemos o Deus que cura, salva, dá a Vida Eterna e nos ajuda
a cada dia.
Nós conhecemos o Espírito Santo e temos o Seu poder. Nós só temos
amor para dar e só pregamos Jesus que morreu na cruz para salvar quem aceitáLo.
Nós somos uma agência do Reino de Deus.Venha louvar, adorar, orar
e ouvir de Jesus. O Dono da igreja é Deus e cada um dá conta a Ele do que faz ou
deixa de fazer.
Nós oferecemos um culto solene, racional e dedicado a Deus.
"Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão
acrescentadas" Mateus 6:33
PASTOR PAULO ROBERTO SÓRIA

