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; Sônia Ricci
Machado (quimio), a irmã Elcia Bernardes Reis foi operada continua hospitalizada em
recuperação;
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) , Nivaldo cirurgia ocular, se recuperando.

CRIANÇAS DA IEBAM E DO MUNDO INTEIRO;

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. A conclusão é que tem que ser feito novamente a aplicação
do verniz selante. Temos que esperar o tempo esquentar, para envernizar em período
seco. Tenhamos paciência e logo que possível faremos o necessário.
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.” Dia 18/10 esperamos todos os adolescentes em
Atibaia.
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.
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.

Igreja Evangélica Batista no Alto da Mooca

Atividades
11 (Sáb) - Ministério Infantil - 15h - Evangelização de crianças, na casa da
Vera/Luiz - informações com Natalia
18 (Sáb) - Encontro de adolescentes e seus pais - informações com Dani/Julinho
23 (Qui)- Chá da Tarde de Oração - 15h
25 (Sáb)- Café da Manhã - Homens - Informações com Erenilsom
- E.B.M 15h
30 (Qui)- Idade de Ouro - 15h
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%.
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.

ANIVERSARIANTES OUTUBRO
01. Ricardo Augusto M Kroskinsque
01. Sabrina de Vasconcelos Fernandes
02. Caroline Macari
03. Caio Victor F. Lopes
03. Carlos Alberto Placêncio
03. Carmem Lúcia Bernardes Sória
03. Iolanda Biondi
03. Sandra Gomes
05. Ângela Aparecida Ranieri Chiariello
05. Fábio da Silva
06. Neusa Sardes Froés
06. Rebeca Velchev Lisa Alberto
08. Dária Solomca Gargalaka
10. Giúlia Nogi Duduch
12. Maria Luiza de Morais
13. Vilda Belan
13. Rogério Carlos Cartolari

13. Zailda Pereira dos Santos
14. Kelvin da Silva Louzeiro
15. Cristina Santos da Silva
17.Francisco Duque Fernandes Neto
18. Renato Melo Nunes
19. Victor Zambotti
20. Elmo Baldin
22. Sirleide Nunes Barosa
23. Josemar de Oliveira Souza Junior
23. Thaís Tenório
26. Antônio Garcia Mizarelo
28. Dorival Tringoni
28. Matheus Simões de Souza Oliveira
29. Guilherme dos Santos Herculino
30. Jesuína de Souza Lima
30. Soraia Rosa de Morais Sousa
30. Unervina de Souza e Silva
31. Cláudia Regina Petcov dos Reis

Que todos sejam muito abençoados. Recebam um carinhoso abraço de seu pastor.
Pastor Sória

ASSEMBLÉIA CONVOCAÇÃO
O Presidente, Pastor Paulo Roberto Sória, convoca a igreja toda para sua Assembléia
Anual de eleição da Diretoria e Conselho fiscal para 2015, que se realizará em seu
Templo, domingo 12 de outubro de 2014, às 10h30.

05 de OUTUBRO de 2014

A VITÓRIA QUE VEM DO ALTO
Nos deparamos com dificuldades e decepções que nos tiram o
fôlego e a respiração. Surgem situações quase insuportáveis e
desesperadoras, mas devemos tomar medidas certas, procurando resolver a
situação, confiando na Providência Divina.
Quando Jesus morreu, foi isso que José de Arimatéia fez. Tomou
decisão certa e procurou, da melhor maneira, resolver o impasse que tinha
surgido: a morte de Jesus. Ele colocou o corpo de Jesus no sepulcro da rocha.
Mateus 27.59. "E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo, de
linho 60. e depositou-o no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha; e,
rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou- se."
A AJUDA QUE VEM DO ALTO
Ao tomarmos as medidas cabíveis, fazendo o que está ao nosso
alcance, Deus cuida daquilo que não temos condição de realizar. Quando
acaba nossa possibilidade de ação, a ajuda vem do Alto: Mateus 28.2 “E eis
que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos
céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre
ela. 3 Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas
como a neve. 4. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. 5 O
anjo disse às mulheres: "Não tenham medo! Sei que vocês estão procurando
Jesus, que foi crucificado. 6 Ele não está aqui; ressuscitou, como tinha dito.
Venham ver o lugar onde ele jazia.”
LIBERTO DA DESTRUIÇÃO
É necessário estarmos confiantes no poder e no amor do Senhor.
Nossa confiança precisa estar fundamentada na Misericórdia e nossa
esperança posta no Deus cuja compaixão nos salva, nos livrando da
destruição. Salmos 40 - 1. "Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se
inclinou para mim e ouviu o meu clamor. 2. Também me tirou duma cova
de destruição, dum charco de lodo; pôs os meus pés sobre uma rocha,
firmou os meus passos."
DEUS É A FONTE DO NOSSO SUSTENTO
Quando elegemos Deus como nosso Sustentador, Senhor e
Salvador, nos sentimos apoiados e sustentados em todas as circunstâncias e
nossa força não se esvai, nem nos enchemos de medo, inseguranças ou
desespero. Isaías 41 - 10. "não temas, porque eu sou contigo; não te
assombres, porque eu sou teu Deus; eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento
com a destra da minha justiça."
Firmados na Rocha da nossa salvação, que é Cristo Jesus, nos
sentimos renovados e abençoados. Colocados na Rocha, não mais como
um sepulcro, mas como o ponto firme do alicerce da fé, a ressurreição de
Jesus.
Celebramos a vida devido a ajuda que vem do Alto Céus.
PASTOR PAULO ROBERTO SÓRIA

pastorsoria@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

“IEBAM - Igreja de Jesus Cristo”

CULTO
CULTODALVORADA
MATUTINO
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de -2014
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* Prelúdio
instrumentos
“DEIXAI VIR A MIM AS CRIANÇAS, E NÃO AS IMPEÇAIS,
PORQUE DE TAIS É O REINO DE DEUS.” MARCOS 10.14
* Oração
* Hino 525 CC-Vinde, meninos! (Root/Kalley)
* Interlúdio
instrumentos
* Momento Infantil
Ministério Infantil
* Boas Vindas e Pastorais
* Cântico: Louvai-o, louvai-o
congregação
Louvai-o, louvai-o todas as crianças! Deus é amor, Deus é amor!
Deus é amor! Deus é amor!
Amai-o, amai-o, todas as crianças,
Servi-o, servi-o, todas as crianças! Deus é amor, Deus é amor!
* Cântico: Como uma criança
Como uma criança,
Cristo me ensinou
Que eu devo ser se quero ir ao céu
Ter a mente limpa, um puro coração
Como uma criança
eu quero sempre ser
Como uma criança,
Cristo me ensinou
Que eu devo ser se quero ir ao céu
Ter a mente limpa, um puro coração
Como uma criança eu quero ser
Como uma criança,
sim , eu quero ser
Com Cristo em meu viver
irei renascer

congregação
Sempre que na Bíblia
este verso eu lia
Não podia ainda tudo entender
Mas quando Cristo em mim
fez seu amor nascer
Pude compreender
o que Deus quer de mim:
Sinceridade, amor, perdão e paz
Só uma criança pode ter
Como uma criança,
sim, eu quero ser
Com Cristo
Em meu viver irei renascer

“EM VERDADE VOS DIGO QUE QUALQUER QUE NÃO RECEBER
O REINO DE DEUS COMO CRIANÇA, DE MANEIRA NENHUMA
ENTRARÁ NELE.” MARCOS 10.15
* Hino 609 HCC-Jesus recebeu e abençoou as criancinhas
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Leitura Bíblica:
Mateus 27 . 59. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo, de
linho,
60. e depositou-o no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha; e, rodando
uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou- se.
Salmos 40 - 1. Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou
para mim e ouviu o meu clamor.
2. Também me tirou duma cova de destruição, dum charco de lodo; pôs os
meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos.
Isaías 41 - 10. não temas, porque eu sou contigo; não te assombres,

porque eu sou teu Deus; eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra
da minha justiça.
* Mensagem “A Vitória que vem do Alto”
Pr Sória

* Celebração da Ceia Memorial
* Distribuição do Pão (514 HCC Venham à mesa)
* Distribuição do Cálice (123 CC Cordeiro Bendito)
* Hino 521 CC Cidade Santa
* Oração
* Poslúdio

instrumentos
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* Prelúdio
instrumentos
“RESPONDEU-LHES JESUS: SIM; NUNCA LESTES: DA BOCA DE
PEQUENINOS E DE CRIANCINHAS DE PEITO TIRASTE
PERFEITO LOUVOR?” MATEUS 21.16
* Oração
* Hino 01 H CC-Oh, vinde adorar! (Wrigth/Knapp)
* Interlúdio
instrumentos
* Momento Infantil
* Boas Vindas e Pastorais
“POIS TU ÉS A MINHA ESPERANÇA, SENHOR DEUS; TU ÉS A
MINHA CONFIANÇA DESDE A MINHA MOCIDADE. EM TI ME
TENHO APOIADO DESDE QUE NASCI; TU ÉS AQUELE QUE ME
TIRASTE DAS ENTRANHAS DE MINHA MÃE.
O MEU LOUVOR SERÁ TEU CONSTANTEMENTE.” Salmo 71.5,6
* Cântico: Oração de criança (Natália Fernandes Santos)
Querido Jesus, estou feliz por estar Como criança sou feliz, com tua
igreja sou feliz
aqui
Tua voz vou ouvir e em tua palavra Com meus pais, irmãos e amigos
Aprendendo que Jesus me salva
te conhecer mais
Um grande amigo, que me guia e me
E na oração minha voz ouvirás.
guarda
Sou criança,
Sou criança,
a ti pertenço,
A ti pertenço vem em meu coração
Vem em meu coração morar
Vou crescer, crescer, crescer, crescer morar
Vou te amar, amar, amar, amar e
e sempre te amar
sempre te adorar.
Sou criança, a ti pertenço,
Jesus o amigo que me ama
vem em meu coração morar
Com prazer abençoa as crianças
Vou crescer, crescer,
Vou crescer e sempre te amar.
crescer, crescer e
sempre te adorar
CULTO
DALVORADA
CULTO
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* Cântico: Jesus deixou toda a sua glória
Jesus deixou toda a sua glória
Grande, tão grande
veio ao mundo como homem pra Alto, tão alto
nos salvar
Fundo, profundo
viveu aqui e conheceu nossas dores É maior que o mundo!
Mas tudo Ele sofreu
Mas é pequeno
e venceu em nosso lugar
Cabe lá dentro
Pra nos mostrar que o Criador e
do coração de quem se entrega ao
único Deus
Salvador
Nos ama e deseja restaurar
Você também ,meu amigo
Seu perdão vai além dos céus
Precisa abrir o seu coração
Nenhum monte é tão alto
E receber o amor de Deus, se
Nenhum vale é tão profundo
entregando a Jesus
Como o amor
Grande...
Do nosso Deus
* Hino 433 HCC- Usa, Senhor (Coropos)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical
solo Júlio
AGORA, POIS, SENHOR, QUE ESPERO EU? A MINHA
ESPERANÇA ESTÁ EM TI. Salmo 39.7
* Hino 352 HCC- Cristo te estende sua forte mão (Carmichael)
* Intercessão
* Cântico: Preparação
Senhor
Só Deus conhece o meu viver
Que tua glória, nesta hora
E o que preciso receber
Se manifeste neste lugar.
Prepara, agora, meu coração,
* Leitura Bíblica : Romanos 15.13, Salmo 27.4

13 Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz na vossa fé, para
que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo.
Salmo 27.4
4 Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei: que possa morar na casa do
Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do
Senhor, e inquirir no seu templo.

* Mensagem
“A Esperança da alegria”
* Oração
* Hino 269 HCC Finda-se este dia
* Poslúdio

Pr Sória

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.

