//CULTOS

//ATIVIDADES
MANHÃ

- Vídeo de Abertura do Culto
- Oração de abertura
- Ágape News
- Louvor e Adoração
- Ceia do Senhor
- Dízimos e Ofertas
- Mensagem
- Benção Apostólica

NOITE

- Vídeo de Abertura do Culto
- Prelúdio
- Oração de abertura
- Ágape News
- Apresentação dos Bebês: Nicolas de
Souza Leite (filho de Serginho e Annie)
Helena Garcia Vieira (filha de Márcio e
Juliana)
- Louvor
- Ceia do Senhor
- Dízimos e Ofertas
- Mensagem
- Benção Apostólica

SEGUNDA-FEIRA.
19h30: Seminário Ágape
20h00: Reunião de Homens

SÁBADO.
9h00: Ensaio Turma Ágape
20h00: Culto da Mocidade

TERÇA-FEIRA.
20h: Culto de Oração

DOMINGO.
9h00: Escola Bíblica
10h15: Culto de Louvor e
Doutrina
19h0: Culto de Louvor e
Evangelismo

QUARTA-FEIRA.
14h00: Artesanato
20h00: Reunião das Tribos
nos Lares
QUINTA-FEIRA.
20h00: Ensaio do Coral
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ANO XXX | Nº 23 | 04 DE JUNHO DE 2017

GRATIDÃO
Somente esta palavra pode definir nosso sentimento quando falamos de
nossa Festa da Comunhão Ágape 2017.
Gratidão a Deus pelo dia lindo, um sol maravilhoso e com a companhia de
irmãos tão amados...
Gratidão, pois em meio a uma multidão de pessoas em determinados
horários, nenhum incidente, tudo aconteceu na maior paz, segurança,
tranquilidade e alegria.
Contamos esse ano com 44 barraquinhas, muitas a mais que no ano anterior e
com diversos produtos e com muita comida gostosa, e que fez com que a festa
ficasse ainda melhor.
Quanto louvor!!Todo o tempo pudemos estar louvando, foi tremendo todos
os louvores tanto do dia, como nosso lindo culto à noite...só gratidão!!
Sabemos que Deus derramou de Sua benção e de Sua vida neste dia, pois
pudemos ouvir vários testemunhos, da alegria que cada um que participou deste
dia sentiu em poder compartilhar uns com os outros o amor Ágape.
Sabemos de famílias que não conheciam nossa igreja e que se sentiram
amadas e puderam sentir que algo diferente existe em nosso meio, e que já estão
vindo participar conosco em outras reuniões que temos aqui.
Pudemos ver nossa região sendo abençoada, não só com os agasalhos, mas
também com nosso carinho e amor em recebê-los aqui por mais esse ano e que a
cada ano tem aumentado o número dos que vão sendo abençoados, alegrando
assim em muito nosso coração e com certeza o de nosso Deus também.
Compartilhamos da alegria de cada uma de nossas crianças, brincando e se
divertindo no melhor lugar onde elas poderiam estar e onde estão aprendendo a
amar, cuidar e desfrutar da casa do Seu Pai.
Não tem preço quando essa genuína comunhão é gerada em nosso meio e
como igreja temos colhido lindos frutos que o Espírito Santo de Deus nos tem
provido.
Saber que muitas vidas foram alcançadas com o evangelho de Cristo e que
estamos fazendo aquilo para o que fomos chamados, crendo assim que muitos
destes nos quais nos achegamos, estarão desfrutando de uma vida abundante e
cheia do poder de Deus, só vem nos deixar ainda mais alegres com tudo isto.
Enfim, gratidão também à toda Igreja Batista Ágape aos nossos pastores e
presbíteros e a todos os ministérios que responderam ao nosso convite de estar em
comunhão neste dia, recebendo aqui a vida e a benção.
Oh quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão!!!
Marcia Hossri - Ministério de Eventos

//INFORMAÇÕES
XVI - RETIRO DE CASAIS
Nos dias de 24a 26 de
novembro de 2017
acontecerá no HOTEL
NACIONAL INN, São José
dos Campos, o Retiro de
Casais.
Preço Por casal:
9x R$ 90,00 - Abril
8x R$ 104,00 - Maio
PRELETORA: PASTORA
MARIZETE RODRIGUES DA
COSTA
(psicóloga e
psicopedagoga)
Inscrições com
Celso/Claudia: 981934595
– 981933791

equipe e pastores de
jovens. A INVASÃO DE
PODER promove uma
oportunidade única ao
jovem de aprimorar e
desenvolver seus dons e
SALA DE ORAÇÃO
talentos. São mais de 36
A Sala de Oração está
horas
de aprendizado.
disponível para todos os
Após
receberem
a
irmãos que desejarem um
transferência
de
unção,
os
tempo a sós com o
jovens
são
oficialmente
Senhor! Pedimos,
entretanto, a colaboração enviados e divididos em
grupos de até 10 pessoas,
e compreensão dos
que
serão enviados para
irmãos que desejarem
as
igrejas
inscritas na Fase
usar a sala nos horários
2.
Os
jovens
estarão
noturnos e madrugada,
colocando
o
treinamento
que comunique
que
receberam
em prática
antecipadamente através
nesta
segunda
semana.
do e-mail
secretaria@igrejabatistaag Americanos e brasileiros
ministrarão, em equipe,
SEMANA DE ORAÇÃO (04 ape.com.br ou pelo
trazendo uma invasão de
A 10/06)
telefone (19) 3276-9076,
poder para a cidade.
falar com Michele. Por
- PAIS INTERCESSORES,
questões de segurança os Preletores do
FILHOS VENCEDORES
portões não serão abertos Treinamento: Ap. Randy
Domingo | 8h
Clark, Tom Jones, Blaine
sem prévia autorização!
- PRIMICIAS
Cook, Ed Rocha, Isaque
Estamos
agindo
assim
2a. a 6a. feira, nos 4
Pinheiro
e adoração com
para
não
colocar
em
risco
horários: 05:30 / 07:00 /
Pier49
Music.
nossas
instalações!
12:00 / 18:00
Datas: 28/ junho à 3/julho
Deus abençoe!
Encerramento no sábado
(Quinta a Segunda-feira)
Abraço
às 05:30
9h – 15h
CONGRESSO INVASÃO DE Investimento: R$ 80,00.
JANTAR DOS
PODER
NAMORADOS
[liga]ágape
44º PÓS-ENCONTRO DE
Na primeira semana os
Você que é jovem ou
CASAIS COM CRISTO
jovens são equipados
adolescente,
fique ligado,
nosso jantar dos
durante o dia através de
todo sábado temos uma
namorados será dia 10/06 poderosos momentos de
às 20h
adoração, ensinamentos e programação especial pra
no salão social!!!
revelações, aprendendo a você às 20h!! Venha
cultuar com a gente!
valor: r$50,00 (por casal) – caminhar com a mesma
incluindo jantar +
#vempraLiga
unção dos preletores,
sobremesa +refrigerante.
convites a venda com os
casais flavio & samira e
joão mario & silvana

"RÁDIO WEB ÁGAPE"
Escute a Rádio que vai te
abençoar em nosso site
www.igrejabatistaagape.com.br"

ESCALA DE OBREIROS - MORDOMIA CRISTÃ
DIAS

LÍDER

AUXÍLIARES

MANHÃ
NOITE
TERÇA

JUNIOR
ROZELAINE
SONIA

ALEXANDRE - CLAUDIA - DEISE
CELINO E CHRISTINA - LOIS - ANDIRÁS
CRISTINA YURIKA - ROBERSON

