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* Prelúdio

instrumentos

“Que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando
arraigados e fundados em amor, possais compreender, com todos os santos,
qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer
o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até
a inteira plenitude de Deus. Efésios 3.17-19

* Oração
* Hino 366 CC- Firmeza (Mote/Bradbury)
* Interlúdio
instrumentos
* Boas Vindas e Pastorais
“As minhas raízes se estendem até as águas, e o orvalho fica a noite toda
sobre os meus ramos;” Jó 29.19
* Cântico: Comunhão e adoração
Hoje estamos, reunidos para louvar ao
Senhor, Sua glória, como um rio,
Está neste lugar
Comunhão e adoração
É o que Deus reservou pra nós
Sua alegria está neste lugar
Sua paz entre nós hoje está

Todos juntos, louvemos ao Senhor
Nosso Deus Pai, o autor da criação
No Seu trono, ouvindo Ele está
Nosso louvor, nosso louvor.
Tua igreja, bem unida, nenhum mal
poderá destruí-la, Ela é forte e
poderosa, sobre a terra prevalecerá.

* Cântico: Primeira Essência (A. Barros)
Estou no meu jardim
Quero ser teu bom perfume,
Tranquei a porta,
primeira essência
abri meu coração
Jardim particular
Te adoro, te adoro
Reguei minhas raízes
Vem sobre mim, Senhor
com minhas lágrimas
Vem sobre mim, Senhor
Gotas de adoração
Vem sobre mim, Senhor
Senhor, não quero
Vem sobre mim, Senhor
que os meus olhos
Te adoro, te adoro
Percam o brilho
do primeiro amor, por ti
* Hino 407 HCC-Bem aventurado é aquele (Geier)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Leitura Bíblica: Colossenses 2.6-10

6 Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele
andai,
7 arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados,
abundando em ação de graças.
8 Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs
sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não
segundo Cristo;
9 porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade,
10 e tendes a vossa plenitude nele, que é a cabeça de todo principado e potestade,

* Mensagem
* Oração/ Poslúdio

“Enraizados em Cristo”

Pr Sória
instrumentos

* Prelúdio
instrumentos
“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
* Oração
* Hino 25 H CC- Tu és fiel, Senhor (Chisholm/Runnyan)
* Interlúdio
instrumentos
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
* Boas Vindas e Pastorais
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“Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó! as tuas moradas, ó Israel!
Como vales, elas se estendem; são como jardins à beira dos rios, como
árvores de aloés que o Senhor plantou, como cedros junto às águas.”
Números 24.5,6
* Cântico: Aleluia! Salvação e Glória!
Canta aleluia, vem dar-lhe glória,
Aleluia, salvação e glória,
exaltai seu nome:
honra e poder
Jesus é o Rei dos Reis.
pertencem ao nosso Deus
“E virão, e cantarão de júbilo nos altos de Sião, e ficarão radiantes pelos
bens do Senhor, pelo trigo, o mosto, e o azeite,
pelos cordeiros e os bezerros; e a sua vida será como
um jardim regado, e nunca mais desfalecerão.”
Jeremias 31.12
* Cântico: Primeira Essência (A. Barros)
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

* Hino 436 HCC- Queremos te conhecer mais e mais (Cruz)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical
Coro IEBAM
“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

* Cântico: Manancial
Senhor estou aqui,
para te adorar
Em tua presença desejo estar
Eu sei que nada sou
mas vim me humilhar
Preciso de ti, vem me restaurar
Eu quero ser como um jardim
* Intercessão
* Cântico: Oferta de amor (Don Moen)
Venho, Senhor, minha vida oferecer
Como oferta de amor e sacrifício
Quero minha vida a ti entregar,
Como oferta viva em teu altar.
Pois pra te adorar foi que eu nasci.

Fechado regado e cuidado pelo teu
Espírito
Flua em mim como um manancial
Em meu interior, com águas vivas
Restaura o meu ser para o teu
louvor.

Cumpra em mim o teu querer,
Faze o que está em teu coração.
E que a cada dia, eu queira mais e
mais
Estar ao teu lado, Senhor.

* Leitura Bíblica João 19.38-42
38 Depois disto, José de Arimatéia, que era discípulo de Jesus, embora
oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o
corpo de Jesus; e Pilatos lho permitiu. Então foi e o tirou.
39 E Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus de noite,
foi também, levando cerca de cem libras duma mistura de mirra e aloés.
40 Tomaram, pois, o corpo de Jesus, e o envolveram em panos de linho
com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para
a sepultura.
41 No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e nesse jardim
um sepulcro novo, em que ninguém ainda havia sido posto.
42 Ali, pois, por ser a véspera do sábado dos judeus, e por estar perto
aquele sepulcro, puseram a Jesus.
* Mensagem
Pr Sória
“Jardim da vida”
* Oração
* Despedida Coral
* 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

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.

06 (sáb) - Encontro sobre o Marco Civil da Internet com Luciana Puerta - 19h
13 (Sáb)- Passeio Idade de Ouro
Encontro Adolescentes

ENFERMOS E OUTROS

ROSAS DO JARDIM DA IEBAM - nossas floreiras estão floridas

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); 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, Sônia Ricci Machado
(quimio), Antônio (irmão da Mariazinha);
Familiares não crentes; Novos crentes. Desempregados.

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.

GRÁVIDAS: Greice Kelly, Daniela Dias, Giselli Chiariello Ximenes, Luciana Sória

ANIVERSARIANTES SETEMBRO

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).Esta semana temos que pagar a Segunda parcela.
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.

01. Agnaldo dos Santos
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

31 de AGOSTO de 2014

ENRAIZADOS EM CRISTO JESUS
Colossos era uma cidade que teve muita importância, na Ásia
Menor alguns séculos antes de nossa era. Hoje é só sitio arqueológico na
Turquia. No passado ficava na principal rota comercial das cinco
maiores cidades da região. Paulo talvez nunca tenha estado em Colossos
e a igreja foi organizada por Epafras que era discípulo de Jesus através de
Paulo, com quem ficara em Roma.
Cada cristão, nos dias de hoje, precisa ter sua sustentação
estabelecida e equilibrada na Palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. A
advertência de Paulo aos crentes de Colossos, que permaneçam
enraizados em Cristo, significa que ficassem firmes na fé.
Paulo, que nunca tinha ido a Colossos, era reconhecido como
Apóstolo aos gentios, a cidade não era dos judeus e mesmo Epafras era
gentio. No entanto a cidade vivia sob uma forma religiosa insidiosa, ela
tinha influências judaizantes, mas também grega e a pressão religiosa
romana, mas era absolutamente tomada pela magia, pela religião
animista com cultos cheios de coisas estranhas e medonhas.
Havia uma gruta de enxofre e também devido a constante
abalos sísmicos, o povo era supersticioso e dado a atividades secretas e
cheias de manifestações como de demônios.
Nós os crentes em Jesus Cristo, devemos nos ater
exclusivamente aos ensinos da Palavra e não permitirmos que essas
doutrinas, ensinos e práticas místicas e cheia de manifestações teatrais e
sensoriais de caráter espirita e do ocultismo venha nos abalar, ou se quer,
nos amedrontar ou ainda nunca nos influenciar.
Paulo adverte os colossenses, assim como a mim e você, a não
permitirmos que ninguém, nem líderes religiosos, nem políticos, nem
autoridade de qualquer sorte, venha nos fazer adeptos de cultos onde a
desordem, a gritaria, a blasfêmia e as sutilezas das filosofias e crendices
humanas imperam.
Não sejamos presas dos rudimentos do mundo, mas estejamos
firmados na Palavra Santa, que é a Bíblia e sob as ordens de Cristo que a
cabeça de todo principado e potestade.
Não nos deixemos enganar.
PASTOR PAULO ROBERTO SÓRIA

pastorsoria@iebam.org.br
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