-

IGREJA CENTRAL EVANGÉLICA ARMÊNIA
DE SÃO PAULO
HAY AUEDARANAGAN GETRWNAGAN EGE}ECI
SAN PAULO BRAZIL
Filiada a Igreja Presbiteriana do Brasil

Conselho
Presidente: Rev. Roy Abrahamian
Vice-presidente: Presb. Jorge Gazebayukian
1.o secretário: Presb. Armen Krikor Jahadian
2.o secretário: Presb. Elizeu Asdorian
Tesoureiro: Presb. Vartan Moumdjian
Vogal: Presb. Renato Magarian

Rev. Roy Abrahamian
Rev. Djair de O. Marques
Pastor Titular
Pastor Auxiliar
Domingo, 13 de julho de 2014

Junta administrativa
Presidente: Presb. Roberto Magarian
Vice-presidente: Nersés Helvadjian
1 secretário: Danny Agop Minassian
2 secretário: Vahram Asdurian
Tesoureiro: Jacob Dolmadjian
Vogais: Agostian Magarian, Minas Kirikian e Rubens Nagib Talatinian

Conselho musical
Maestro Ricardo Russo (Ministro de música), Presb. Renato Magarian,
Marlene Gazebayukian
Sonorização Grace Abrahamian, Renan Weege Achjian, Ryan Weege Achjian
Organistas: Marlene Gazebayukian e Vera Platt
Escola Bíblica Dominical
Superintendente: Magali Jansen Cintra Damião Sahatdjian
Classe de adultos e adolescentes: Rev. Roy Abrahamian
Classe infanto-juvenil: sem. Tonicezar Melo Auerswald Albino e
Claudia Lacera

(Foto: Allison de Carvalho)

Diáconos
Amestuí Darakjian, Angela Gaidzakian, Isabel P. Koulaksizian,
Marie Karagulian, Panos Tolmajian, Victória Dolmadjian

Sociedade feminina
Presidente: Vitória Dolmadjian
Vice-presidente: Marlene Gazebayukian
Secretária: Amestuí Darakjian
Tesoureira: Marie Karagulian
Vogais: Angela Gaidzakian e Isabel Partamian Koulaksizian
Secretaria Secretária: Lúcia Gozibeukian Del Basso
Expediente: 2.a a 6.a das 10h às 16h
www.iceasp.org.br - iceasp@iceasp.org.br
Av. do Estado, 1191 São Paulo/SP - CEP 01107-000 (Estação Armênia do Metrô)
Fone / Fax 55 11 3227-6969

- Prelúdio: “Consolation” – Felix Mendelssohn

ANIVERSARIANTES:
“Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele”
14/07 – Herepcimé Jahadian
17/07 – André K. Moumdjian
19/07 – Henrique Russo

- Oração de adoração
- Convite à adoração: Salmo 104.1

AULAS DA ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL:

- Hino: “Ao Deus grandioso” – NC 26

Classe de Adultos e adolescentes: Em recesso – retornando em
03 de agosto.

1.Senhor, meu Deus, quando eu, maravilhado,
Os grandes feitos vejo da tua mão,
estrelas, mundos e trovões rolando,
A proclamar teu nome na amplidão,
Canta minh’alma, então, a ti, Senhor:
“Grandioso és tu, grandioso és tu!”
Canta minh’alma, então, a ti, Senhor:
“Grandioso és tu, grandioso és tu!”
2.Quando atravesso bosques e florestas ouvindo,
à brisa, pássaros cantar,
Ou vejo, além, montanhas altaneiras o teu poder e glória proclamar,
3.Quando percebo que na cruz maldita,
por teu amor Jesus morreu por mim
E me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim,
4.Quando, afinal, em resplendor e glória,
Jesus abrir as portas da mansão,
Eu hei de estar de joelhos entre os santos,
na humilde e vera adoração.

Classes Infantis: Seguem normalmente, todos os domingos às 11h.

SOC.FEMININA: em recesso - retornado em 06 de agosto.
Facebook e novo site
Curta a página da igreja: www.facebook.com/iceasp. Já são 150
usuários acompanhando nossas publicações. O novo site está em
construção e em breve será lançado!
Programação musical
No dia 20 de Julho, próximo domingo, teremos novamente a
participação da violinista Ana Cavalheiro e no dia 31 de Agosto
haverá um culto especial de celebração dos 87 anos de nossa
igreja com a participação de músicos convidados e um coro
formado especialmente para esta ocasião. Participe e traga
convidados!

E então cantar eternamente ali:
“Grandioso és tu, grandioso és tu!”
E então cantar eternamente ali:
“Grandioso és tu, grandioso és tu!”

Visitantes sejam bem-vindos e voltem sempre!

- Cântico congregacional: “Aqui viemos te adorar” – desconhecido
Aqui viemos te adorar, ó Cristo e proclamar o teu poder.
Nos levantamos para o teu louvor, Senhor Jesus, Rei, Salvador.
Aqui viemos por amor, ó Cristo, aceita a nossa adoração.
Que a nossa vida no altar de Deus
Confirme a nossa oração } 2 vezes

- Leitura bíblica: Mateus 7.15-23
- Cânticos congregacionais
- “Que as palavras dos meus lábios”
Terry Buttler; port.: Vencedores por Cristo
Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração
Agradem a ti, agradem a ti.
Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração
Agradem a ti, ó Senhor.

- Oração de gratidão
- Hino congregacional: “Park iev badiv” – ARM 02
Park iev badiv u zorutiun horn u vortvuin iev surp hokvuin
miasnagan ierortutian.
Park i partsuns, Park i partsuns, Park i partsunes havidian.
Park i partsuns, park i partsuns. Miasnagan ierortutian.
Horn u vortvuin iev surp hokvuin. } 3 vezes
A Deus dai glória, honra e poder. Onipotente trino Deus:
Pai, Filho e ao Santo Espírito.
Glória nas alturas, glória nas alturas, glória nas alturas eternamente.
Glória nas alturas, glória nas alturas, louvor e glória ao trino Deus.
Louvor e glória ao trino Deus. } 3 vezes
Aleluia, aleluia, aleluia, amém!

Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar.
Agradável aos teus olhos quero ser.
Cada dia, cada instante sempre hei de te servir.
Agradável aos teus olhos quero ser, ó Senhor.
- “Senhor, te quero” – Andy Park; port.: Luís Felipe Vieira
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.
- Oração de intercessão

- Bênção apostólica
- Leitura bíblica: Salmo 42
- Amém: “Amém tríplice” – Dinamarquês
- Poslúdio: “Nachstück” – Robert Schumann

- Mensagem: “O crente tem sede de Jesus”
Sem. Tonicezar Melo Auerswald Albino

- Recessional: “Maestoso” – John Stevens

- Ofertório

