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ANIVERSARIANTES:
“Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele”
27/07 – Sossi Amiralian
- Prelúdio: “Gavotte in D” – Johann Sebastian Bach
- Oração de adoração
- Convite à adoração: Salmo 122.1

AULAS DA ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL:
Classe de Adultos e adolescentes: Em recesso – retornando no
próximo domingo, dia 03 de agosto.
Classes Infantis: Seguem normalmente, todos os domingos às 11h.

- Hino: “A igreja em adoração” – NC 03
1.Eterno Pai, teu povo congregado,
humilde entoa o teu louvor aqui!
No dia para o culto reservado,
com esperança olhamos para ti.
Teu santo Livro, ó grande Deus,
tomamos com fé singela e reverente amor;
E, como atentos filhos, procuramos ciência na Palavra do Senhor.
2.Jesus! Aos teus benditos pés sentados
queremos teu conselho receber,
E sendo por ti mesmo doutrinados,
de mais em mais na santa fé crescer.
Do mundo e seus encargos retirados
queremos descansar em ti, Senhor,
Mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor.
3.Ensina aos teus, Espírito divino, dissipa as trevas destes corações
E, com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as santas instruções.
Aviva em nós as forças da memória,
pois sempre mais queremos conhecer
O Rei dos céus, o Cristo cuja glória enleva
os santos anjos de prazer. Amém.
- Leitura bíblica: Salmo 127.1-5

SOC.FEMININA: Em recesso - retornando em 06 de agosto.
Programação musical – Mês de Agosto
No dia 10 de agosto 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!
Facebook
Curta a página da igreja: www.facebook.com/iceasp. Já são 170
usuários acompanhando nossas publicações.
HOJE - 19ª Festa do Imigrante
Com participação da Associação Hamazkayin, com barraca de
comidas e artesanatos armênios. Local: Museu da Imigração de
São Paulo, à R. Visconde de Parnaíba, 1316- Moóca.
Aniversário do Externato José Bonifácio – Dia 17 de agosto, às 13h.
no Buffet França. Convites na secretaria do Externato.
Carnê de contribuição – Você dizimista ou contribuinte não deixe
de contribuir mensalmente com a igreja, a sua contribuição é
muito importante para suprir as despesas.
Visitantes sejam bem-vindos e voltem sempre!

- Cânticos congregacionais
- “Quando estou com o povo de Deus” – Desconhecido

- Oração de gratidão
- Hino congregacional: “Oração por proteção” – NC 400

Quando estou com o povo de Deus eu sinto a maior alegria,
Quando estou com o povo de Deus eu sinto a real harmonia,
Que prazer ver o povo de Deus louvando,
tendo assim um lugar todo santo.
Quando estou com o povo de Deus eu sinto a maior,
maior, maior das alegrias.
- “Tu, que estás assentado” – Desconhecido

1.Grande Deus! Em paz, agora, despedimo-nos, Senhor.
Certos de fruir as bênçãos que provém do teu amor.
Dá-nos forças, dá-nos forças neste mundo de amargor.
Dá-nos forças, dá-nos forças neste mundo de amargor.

Tu, que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano.
Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo.
Ó alfa, ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus!

2.Graças, graças nós rendemos pela tua redenção.
E teremos, jubilosos, tua santa proteção.
Deus eterno, Deus eterno, reina em cada coração.
Deus eterno, Deus eterno, reina em cada coração.

Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás.
Então subiremos, contigo estaremos para sempre, aleluia!
Maranata, Cristo, Filho, mestre, ó vem, ó vem, ó vem,
Senhor Jesus!
- Oração de intercessão

- Bênção apostólica
- Leitura bíblica: Apocalipse 22.20c
- Amém: “Amém tríplice” – Dinamarquês

- Mensagem: “Maranata!”
Sem. Tonicezar Melo Auerswald Albino

- Poslúdio: “Love´s old sweet song” – J. L. Molloy

- Ofertório

- Recessional: “Tulip”, op. 111, n.o 4 – Henrich Lichner

- Cântico congregacional: “Oferta de amor” – Benedito Carlos Gomes
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. Cumpre 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, } 3 vezes
Senhor.

