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* Prelúdio

instrumentos

“ANTES SEDE BONDOSOS UNS PARA COM OS OUTROS,
COMPASSIVOS, PERDOANDO-VOS UNS AOS OUTROS, COMO
TAMBÉM DEUS VOS PERDOOU EM CRISTO.” EFÉSIOS 4.32

* Oração
* Hino 574 HCC- Um Só Rebanho
* Interlúdio
* Boas Vindas e Pastorais
* Cântico: Digno é o Senhor

(Freire/Morris)

Graças eu te dou Pai, pelo preço que
pagou, sacrifício de amor
Que me comprou, ungido do Senhor
Pelos cravos em tuas mãos
Graças eu te dou ó meu Senhor
Lavou minha mente e coração
Me deu perdão,
restaurou-me a comunhão

instrumentos

Digno é o Senhor, sobre o trono está
Soberano, Criador,
vou sempre te adorar
Elevo minhas mãos, ao Cristo que
venceu
Cordeiro de Deus morreu por mim
Mas ressuscitou, digno é o Senhor
Aleluia

* Cântico: Dá-me um coração igual ao teu
Se tu olhares, Senhor,
pra dentro de mim
Pouco encontrarás de bom
Mas um desejo eu tenho,
De ser transformado
Preciso tanto do teu perdão
Dá-me um novo coração.
Dá-me um coração igual ao Teu
Meu Mestre,
Dá-me um coração igual ao Teu
Coração disposto a obedecer
Cumprir todo o teu querer
Dá-me um coração igual ao Teu.

Ensina-me a amar o meu irmão
A olhar com os Teus olhos,
Perdoar com Teu perdão
Enche-me com Teu Espírito
Endireita os meus caminhos
oH! Deus!
Dá-me um novo coração!
Dá-me um coração igual ao Teu
Meu Mestre,
Dá-me um coração igual ao Teu
Coração disposto a obedecer
Cumprir todo o teu querer
Dá-me um coração igual ao Teu.

“SUPORTANDO-VOS E PERDOANDO-VOS UNS AOS OUTROS, SE
ALGUÉM TIVER QUEIXA CONTRA OUTRO; ASSIM COMO O
SENHOR VOS PERDOOU, ASSIM FAZEI VÓS TAMBÉM.”
COLOSSENSES 3.13

* Hino 566 HCC- Jesus, Pastor amado (Kalley/Webb)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão

“SE CONFESSARMOS OS NOSSOS PECADOS, ELE É FIEL E JUSTO
PARA NOS PERDOAR OS PECADOS E NOS PURIFICAR DE TODA
INJUSTIÇA.” I JOÃO 1.9

* Cântico: Se confessarmos os nossos pecados
Se confessarmos os nossos pecados
Ele é fiel e justo
Para nos perdoar os pecados

E nos purificar
De toda a injustiça.

* Leitura Bíblica Textual: Mateus 5.21,22

21 Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás; e, Quem matar será réu de
juízo.

22 Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão,
será réu de juízo; e quem disser a seu irmão: Raca, será réu diante do sinédrio; e
quem lhe disser: Tolo, será réu do fogo do inferno.

* Mensagem

Pr Sória
“Perdoadores perdoados - prática do perdão”
* Hino 275 HCC- Perdoa-me, Senhor (Hiram Rollo Jr)
* Oração
* Poslúdio
instrumentos
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SOMOS PRECIOSOS AOS OLHOS DE DEUS
“Visto que foste precioso aos meus olhos, e és digno de honra e eu te amo, portanto
darei homens por ti, e os povos pela tua vida.” Isaías 43.4
* Oração
* Hino 168 HCC- Quanto nos ama Jesus! (Kaiser)
* Interlúdio
instrumentos
* Inspiração Musical “Deus poderoso”
Coro Feminino IEBAM
* Boas Vindas e Pastorais
* Cântico Vim para adorar-te (Hughes)
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Luz das nações que dissipa as trevas, Entronizado nos céus.
Abre os meus olhos pra ver
Humildemente vieste à terra e se
Lindo Tu és, eu só quero adorar-te entregou por amor.
Dar os meus dias pra Ti.
Vim para adorar-te...
Vim para adorar-te, vim para prostrar-me Não saberei o preço pago por meus
Vim para dizer que és meu Deus
pecados lá na cruz, não saberei o preço
És totalmente amável, és totalmente dignopago por meus pecados lá na cruz
És maravilhoso para mim,
Vim para adorar-te...
Rei sobre todos Tu és exaltado,
Digno! Digno! Digno! Digno!

SOMOS PRECIOSOS AOS OLHOS DE DEUS
EM CRISTO SOMOS FEITOS FILHOS DE DEUS
“Mas, a todos quantos o receberam, aos que crêem no seu nome, deu-lhes o poder de
se tornarem filhos de Deus;” João 1.12
* Cântico Super abundante graça (Asaph Borba)
Somos filhos da graça
divina e sem par
Frutos do amor
que nos veio alcançar.
Graça que livra da morte e pecado,
Por ela nós somos reconciliados
Por ela nós somos reconciliados
Graça, graça,
super abundante graça
Super abundante graça

Somos filhos da graça
de Cristo Jesus,
Tirados das trevas
para o reino da luz.
Assim somos santos, justificados,
E um dia seremos glorificados
E um dia seremos glorificados
Graça, graça, super abundante
Graça, Super abundante graça.

ESSE PRECIOSO AMOR DE DEUS
NOS MOTIVA A LOUVA-LO MAIS E MAIS

“A quem tenho eu no céu senão a ti? e na terra não há quem eu deseje além de
ti.” Salmo 73.25
* Cântico: Simplesmente por quem Tu és (Martha Keila)
Senhor te amo, Senhor te adoro
Senhor, perto quero estar
Porque Tu és meu Deus.
Bem profundo vou te encontrar
Mesmo quando Tu me dizes não.
Aos Teus pés vou me derramar
Espera: o tempo não chegou.
Simplesmente por quem Tu és.
Quanto mais em Ti eu mergulhar Ainda assim eu Te amarei
Simplesmente por quem Tu és.
E os Teus planos aceitar
Te conhecer é o meu prazer
Mais e mais perto estarei
Te contemplar como realmente és
Simplesmente por quem Tu és
Não de ouvir falar
Te conhecer é o meu prazer
Mas de contigo estar.
Te contemplar como realmente és
Senhor te amo, Senhor te adoro
Não de ouvir falar
Porque Tu és meu Deus.
Mas de contigo estar.
* Hino 456 HCC- Precioso é Jesus para mim (Gabriel)
(entrega voluntária de dízimos e ofertas como culto solene)
* Oração de Gratidão
* Inspiração Musical “ Tu és minha luz”
Coro Feminino IEBAM
ESSE PRECIOSO AMOR DE DEUS
NOS DÁ A CERTEZA DE SEU CUIDADO ETERNO
“ Não temas, ó bichinho de Jacó, nem vós, povozinho de Israel; eu te ajudo, diz o
Senhor, e o teu redentor é o Santo de Israel.” Isaías 41.14
* Hino 262 HCC- Deixa o Salvador te ajudar (Reynolds)
* Intercessão
* Inspiração Musical “Quem sou eu?”
Coro Feminino IEBAM
* Leitura Bíblica Lucas 12.6,7 e I João 2.13
Lucas 12.6 Não se vendem cinco passarinhos por dois asses? E nenhum
deles está esquecido diante de Deus.
7 Mas até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais,
pois mais valeis vós do que muitos passarinhos.
I João 2.13 Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que é desde o
princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque vencestes o Maligno.
“ Desvalorizados aos olhos do mundo * Mensagem
Preciosos para Deus”
Pr Sória
* Oração
* 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.

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

Igreja Evangélica Batista no Alto da Mooca

Atividades
04 (Sáb) M.C.A 17h
11 (Sáb) Ministério Infantil - 15h
23 (Qui) Chá da Tarde de Oração - 15h
30 (Qui) Idade de Ouro- 15h
RETIRO FAMÍLIA IEBAM 2015

ANIVERSARIANTES OUTUBRO
01. Ricardo Augusto Menequelli
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

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.

05. Fábio da Silva
06. Neusa Sardes Froés

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.

HOMEM DESVALORIZADO PELO PRÓPRIO
HOMEM

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.

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.

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.”

28 de SETEMBRO de 2014

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

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.
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

O Homem foi criado por Deus como reflexo de Sua própria
natureza. “E, se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no
forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé?” Lucas 12:28. O Ser Humano tem o
principal e maior valor entre todas as coisas criadas no Universo. Deus criou o
homem e a mulher.
A ordem de Deus é que fossem fecundos e enchessem a Terra (Gen
1.27-28). Adão e Eva coabitaram e nasceu-lhes filhos e filhas. Seus filhos se
uniram entre eles e também geraram filhos. Adão viveu 930 anos e gerou muitos
filhos e filhas (Gen 5.5).
Uma questão que sempre é colocada é: Como surgiram as raça?
(Brancos, Negros, Amarelos etc)
Em primeiro lugar é necessário dizer que não existem raças entre os homens. A
RAÇA É A RAÇA HUMANA. “E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e
soprou em suas narinas o fôlego da vida; e o homem foi feito alma vivente'.Gênesis 2:7
Existem as etnias que devido suas características de pele, que por
hereditariedade, transmitem o DNA aos seus descendentes. Esses grupos,
formando etnias de asiáticos, europeus ou africanos, assim como de misturas
entres essas “raças”, formando os mestiçose mudando ao longo das gerações
as características de cada povo.
As alterações no físico, na epiderme, na estatura craniana etc
ocorreram, paulatinamente por milhares de anos, devido o isolamento de
grupos causados pelos deslocamentos de placas tectônicas dos continentes, às
mutações climáticas, à migração e à exposição demasiada, por gerações e
gerações ao sol, ao frio, às dietas alimentares tendo como causa a escassez ou
ao excesso de determinadas substâncias, proteínas, vitaminas e outros
nutrientes.
Um único casal deu origem a todo ser humano. Somos todos irmãos
por parte de Adão e Eva. (Gen 5.1-5). Deus criou homem e mulher, não um
terceiro sexo, foram criados Macho e Fêmea.
De início a humanidade tinha uma só língua para se comunicar entre si, e
todos se serviam do mesmo idioma e das mesmas palavras para designar cada
coisa. Em Gênesis capítulo 11 encontramos uma narrativa esclarecedora
sobre como os homens passaram a falar diversas línguas e tiveram, portanto,
que se separar em grupos linguísticos para poderem sobreviver. Deus mudou
o idioma dos povos devido a Torre de Babel.
O valor do ser humano é inestimável, tudo temos que fazer para
proteger, amparar e ajudar o homem a ter uma vida digna e cheia de Paz. O
Homem tem sido desvalorizado aos olhos do próprio homem com suas atitudes
e conceitos, com seus complexos e egoísmos. Mas em Cristo, Deus mostra Seu
imenso amor.
Deus valoriza o Homem, pois ele é o fruto de Seu amor e de Sua
misericórdia.
PASTOR PAULO ROBERTO SÓRIA

pastorsoria@iebam.org.br

“IEBAM - Igreja de Jesus Cristo”

