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- Prelúdio: “Melodia em Fá” – A. Rubinstein

ANIVERSARIANTES:
“Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele”
06/08 – Cleny Weege Achjian
06/08 – Eric M. Darakjian
07/08 – Paulo Sergio Tolmajian

- Oração de adoração
- Convite à adoração: Romanos 11.36

AULAS DA ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL:

- Hino congregacional: “Glória e coroação” – NC 52
1-Saudai o nome de Jesus! Arcanjos, adorai! Arcanjos, adorai!
Ao rei que se humilhou na cruz,

Classe de Adultos e adolescentes: Todos os domingos às 10h,
As aulas reiniciaram hoje!
Classes Infantis: Seguem normalmente, todos os domingos às 11h.

Com glória, glória, glória, glória, com glória, coroai!
2-Ó escolhida geração de Deus, o eterno Pai, de Deus, o eterno Pai,
Ao grande autor da salvação,
3-Remidos todos, com fervor, louvores entoai! Louvores entoai!
Ao que da morte é vencedor,
4-Ó raças, povos e nações, ao rei divino honrai! Ao rei divino honrai!
A quem quebrou os vis grilhões,
- Leitura bíblica: Salmo 103.1-22
- Cânticos congregacionais
- “Hoje é tempo de louvar a Deus” – B. J. Barneman
Hoje é tempo de louvar a Deus, em nós agora habita o seu Espírito.
Então é só cantar e a Cristo exaltar e sua glória encherá este lugar.
Vem louvar (Vem louvar). } 2 vezes
No meio dos louvores Deus habita e é seu prazer cumprir
o que nos diz.
Então é só cantar e a Cristo exaltar e sua glória encherá este lugar.

SOCIEDADE FEMININA: Reinício das reuniões - próxima quartafeira, às 14:30h. em nosso Salão Social.
Programação musical
No dia 10 de agosto teremos novamente a participação da
violinista Ana Cavalheiro.
Culto Especial de Aniversário da Igreja
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 180
usuários acompanhando nossas publicações.
Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo / Café com debate
Próximo sábado, dia 09 de agosto, com a palestra “Ética cristã e
família”, às 8h.da manhã. Rua Helvétia, 772.
Aniversário do Externato José Bonifácio –Dia 17 de agosto, às
13h.no Buffet França. Convites na secretaria da escola.
Visitantes sejam bem-vindos e voltem sempre!

- Cântico congregacional (cálices):
“Vim para adorar-te“ – Tim Hughes; port.: Massao Suguihara
Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver.
Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver.
Vim para adorar-te, vim para prostrar-me,
vim para dizer que és meu Deus.
És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus.
Humilde vieste à terra que criaste e por amor pobre se fez.
Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. } 3 vezes
- Ofertório
- Cântico congregacional: “Meu prazer” – Márcio Pereira
Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. } 2 vezes
Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. } 2 vezes

- “A quem buscar?” – Luis Enrique Espinosa; port.: Mário Mattos
A quem buscar quando necessitar?
A quem irei em busca de paz?
Quem poderá a mim revelar a verdade?
Quem mais terá de mim compaixão?
E entenderá o meu coração?
Quem poderá meu futuro mudar, senão tu, Jesus?
Cristo, onde mais poderia ir?
Oh, Cristo, que outro lugar pode existir?
Somente tu tens palavras de amor, és o caminho,
a verdade e a luz.
Oh, Cristo, onde mais poderia ir?
- Oração de intercessão

Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó rei Jesus.
Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor,
Meu prazer é viver na casa de Deus onde flui o amor.
Em espírito e em verdade, onde flui o amor.
Nasci só pra te adorar ministrando o louvor.
- Oração de gratidão
- Hino: “Hair mer” ARM 20(b)
Hair Mer, vor herguinês ies, surp ieghitsi anun kô
Ieguestsê arkaiutiun kô, ieghitsi gankô,
Vorbes herguins iev hergri; Êz-hatz mer hanabazort
Dur mez aisor. Togh mez êzbardiz mer;
Vorbes iev menk toghunk merots bardabanats.
Iev mi danir êzmez i portzutiun ail pêrguiá i tcharê.
Zi kô ê arkaiutiun iev zorutiun iev park havidians, havidenitz. Amen.
- Bênção apostólica
- Amém: “Amém tríplice” – Dinamarquês
- Poslúdio: “In the gloaming” – J. L. Molloy
- Recessional: “Serenata” – Franz Schubert

- Leitura bíblica: Colossenses 3.1-17
- Mensagem: “Uma vida consciente”
Rev. Roy Abrahamian
- Santa Ceia
- Presbíteros: Arsênio Bilezikjian / Jorge Gazebayukian
- Diaconisas: Marie Karagulian / Victória Dolmadjian
- Hino congregacional (pães): “Vera páscoa“ – NC 341
1.Ó Jesus, ó vera páscoa, suspirada dos antigos!
Ó Cordeiro eterno e meigo, digna-te assistir aqui!
2.Bom Jesus, ó pão divino, pela fé te recebemos.
És nas almas o alimento que sustenta o nosso amor.
3.Bom Jesus, ó vinho puro, de perene gozo a fonte,
Faze que nossa alma viva para ti, sempre de ti! Amém.

