//CULTOS

//ATIVIDADES
MANHÃ

– Vídeo de Abertura do Culto
– Oração de Abertura
– Apresentação dos Visitantes
- Ágape News
– Batismo
– Louvor
- Dízimos e Ofertas - Deborah e
Luiz
- Mensagem
– Entrega dos
Certificados e Apresentação dos
novos membros
– Benção Apostólica

NOITE

– Vídeo de Abertura do Culto
- Prelúdio – Orquestra Ágape
– Oração de Abertura
– Apresentação dos Visitantes
- Ágape News
– Louvor
– Dízimos e Ofertas – Orquestra Ágape
– Leitura Bíblica – Base para mensagem
- Coral Ágape
– 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

//ANIVERSARIANTES
30/07
30/07
30/07
31/07
31/07
31/07
31/07
01/08
01/08
01/08
01/08
02/08
02/08
02/08
02/08
02/08
03/08
03/08
03/08
03/08
04/08
04/08
04/08
04/08
05/08

FRANCISCA VICENTE RIBEIRO...................................................................(19) 3397-1962....................(19) 9974-54483
GISLEINE MOREIRA PASSOS E SILVA..............................................(19) 3276-1521.....................(19) 9898-89468
9924-89553
WILLIAN RIBEIRO FRASSON.........................................................................(19) 3279-0589....................(19)
..
ROBER HIROSHI OBATA ADORNI.........................................................(19) 38813359...........................................................................
VANILDA APARECIDA DA SILVA............................................................(19) 3271-0423......................(19) 9835-9421
PRISCILA MARTINS DE OLIVEIRA PRADO..................................(19) 2514-1966......................(19) 9883-57048
ADRIELLY DE SOUZA NOGUEIRA..........................................................(19) 3203-0114....................(19) 9814-37739
JOSE SULINSKI JUNIOR......................................................................................(19) 3579-3239......................(19) 9883-90100
DANIELA NUNES DOS SANTOS.................................................................(19) 3367-7167....................(19) 9815-99933
ANDREIA CONCEIÇÃO DA SILVA SILVESTRE..........................(19) 3324-9448....................(19) 9918-95538
JULIA ROBERTA BERDUQUE.......................................................................(19) 3245-1619....................(19) 9970-39626
LUCINEIA BAGAGIR....................................................................................................................................................................(19) 9823-20433
SUELY TOMAZZINI FERREIRA....................................................................(19) 3244-3911.....................(19) 9827-84430
MARIA DO CARMO SANTOS.......................................................................(19) 3859-2909.....................(19) 4117-2166
FERNANDO GOMES DA SILVA..................................................................(19) 3252-8905.....................(19) 9961-13715
ELISANGELA RHIS DE NADAI.......................................................................(19) 3032-5978...................(19) 9921-04102
JOSE AUGUSTO BARBOSA JUNIOR.......................................................................................................................(19) 9912-14235
ANA CAROLINA SANCHES..................................................................................................................................................(19) 9930-18918
JOLIVAN DAS NEVES GOMES.....................................................................(19) 3368-9404.....................(19) 9830-39522
FERNANDO HENRIQUE MACHADO...................................................(19) 9829-65973.................(19) 9829-65973
FLAVIA FERREIRA LAZERETTI......................................................................(19) 32965623 ........................................................................
DOROTI MANCINI PINHEIRO......................................................................(19) 3367-1570.........................................................................
WALDIR ROBERTO GARBIN..........................................................................(19) 3227-5014........................................................................
JOSE LUIZ DE OLIVEIRA........................................................................................................................................................(15) 9813-90334
LIDIANE CASSOLA TRASSI...............................................................................(19) 3235-2502.....................(19) 9993-16631

//CASAMENTOS
30/7
30/7
31/7
1/8
1/8
1/8
4/8

MARCO AURÉLIO FABRI MIRANDA E GISLEIDA DE LIMA MOTA MIRANDA........................................................
CRISTIANO ALEXANDRE MALACHIAS E EVELIN DE FÁTIMA MALACHIAS.................................................................
ALEXANDRE EUGÊNIO FRANZIN E CLAUDIA DE FREITAS FRANZIN.......................................(19) 32912350
EDSON CARLOS DE SOUSA E LUIZA HELENA FRANÇA DE SOUSA..........................................(19) 32349280
DIOGENES ISLER CHAGAS E ADRIANA DOS SANTOS CHAGAS....................................................(19) 33053330
ALEXANDRE KAUFMANN KAUMO E SIMONE DE CÁSSIA NINI KAUFMANN KAUMO..............................
JEFFERSON DE ALMEIDA FABBIO E MARIANA NASCIMENTO BARBOSA FABBIO...........................................
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UMA VISÃO SE CUMPRINDO
A trinta anos atrás quando éramos apenas um pequeno grupo de aproximadamente
40 pessoas não tínhamos a menor ideia de tudo o que estaríamos vendo na realidade de hoje
na vida de nossa igreja. O que vemos hoje era apenas um sonho de que Deus faria através da
fé da igreja. O que os nossos olhos contemplam hoje é a realidade da fidelidade de Deus
durante todos esses anos que vivemos como Igreja do Senhor. Lá traz sonhávamos com uma
igreja viva indo e conquistando o Brasil e o mundo para Jesus. Hoje estamos em 5 estados
brasileiros, somos mais de 5.ooo pessoas e já estamos indo para outros países do mundo.
Aleluia!
Amanhã estaremos cumprindo a nossa segunda viagem aos Estados Unidos de
acordo com os planejamentos do calendário anual de nossa igreja. O motivo desta viagem é
de pregar em igrejas americanas compartilhando a visão espiritual da Igreja Batista Ágape.
Ali vamos compartilhar nossa visão e chamado buscando parcerias com igrejas americanas
afim de que possamos levantar recursos para a expansão missionária e social que Deus tem
plantado em nossos corações. O ano passado fomos agraciados por Deus com recursos para
um poço artesiano na cidade de Boa Viagem abençoando assim mais de 350 famílias com
água. Este ano estaremos cavando mais um poço para gloria de Deus em Seis Carnaúbas,
Ceará. Serão mais de 100 famílias beneficiadas pelo amor que os irmãos americanos, aliados
ao nosso, está sendo manifestado através desta importante parceria. São mais de U$ 30,000
investidos no bem estar e necessidade básica deste povo que Deus está trazendo para sua
igreja nestas localidades. Além destes investimentos, fomos abençoados por outras igrejas
com fundos missionários com os quais já iniciamos a igreja em Parnamirim, Rio Grande do
Norte. Estas parcerias são portas que Deus tem aberto para que possamos alcançar os alvos
de nossa visão no Brasil e fora dele.
Amanhã estaremos saindo para mais uma viagem para pregar em outras igrejas
americanas. Foram cinco igrejas que abriram suas portas para conhecerem nossa visão e
desejam ser abençoadas com as revelações que Deus tem dado ao nosso coração. Nesta
viagem estamos buscando envolver mais igrejas no projeto “Garage Sales” e um outro de
beneficiamento de castanhas para abençoar a igreja de Seis Carnaúbas. Pedimos que os
irmãos estejam orando e intercedendo enquanto estivermos ministrando nestas igrejas nas
próximas semanas. São cinco igrejas até agora. Porém, ainda há possibilidades de outras
abrirem suas portas enquanto estamos nas diferentes regiões dos Estados Unidos.
Gostaria de contar com a benção de suas orações durante o tempo que estaremos
fora em mais uma missão espiritual nos estados de Ohio e Indiana. Orem para que Deus nos
leve em paz e nos conceda unção para compartilhar sua palavra nestas igrejas. Orem para
que Deus toque nos corações dos pastores e membros das igrejas para que sejam tocados a
ingressarem nesta jornada de evangelização e socorro às regiões carentes do Brasil onde
estão localizadas nossas igrejas. Orem para que Deus levante igrejas que compartilhem os
recursos financeiros para os projetos sociais bem como o sustento de obreiros e plantio de
novas igrejas nos estados do nosso Brasil. Eu agradeço imensamente as orações dos irmãos
bem como o apoio que temos tido de toda liderança e igreja nos enviando como portadores
desta grande visão aos nossos irmãos norte-americanos.

Durante o tempo que estaremos fora o pastor Januário, juntamente com todo o
nosso ministério estarão cuidando da igreja e atendendo todas as necessidades deste
lindo e frutífero ministério Ágape. Ao pastor Januário, pastores auxiliares e Conselho de
Anciãos a minha palavra de gratidão pelo empenho e suporte enquanto ausentes bem
como pela confiança depositada em nossa liderança no Ministério Batista Ágape no Brasil.
Deus abençoe a todos os queridos irmãos.
Pr. Roberto Martins de Sá

//INFORMAÇÕES
ACAMPA[liga] jovem
SAVE THE DATE
Nosso acampa será de 12 a
15 de outubro no Sítio das
nascentes!
Em breve divulgaremos todas
as informações, fique ligado.
Inscrições abertas!
*Temos formas de
pagamento especial para
quem fizer inscrição em
Julho!!!
LANCHONETE APÓS O CULTO
Hoje, APÓS O CULTO DA
NOITE, teremos Lanchonete
em prol da Viagem
Missionária, será pão de
pernil. Hummm!
Vamos prestigiar e cooperar
com o Ministério.
Esperamos vocês!
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:
JULHO - 6 x 146,00
AGOSTO - 5 x 180,00
SETEMBRO - 4 x 230,00

PRELETORA: PASTORA
MARIZETE RODRIGUES DA
COSTA
(psicóloga e psicopedagoga)
Inscrições com
Celso/Claudia:(19)
981934595 – 981933791
NOVIDADE NO MINISTÉRIO
DE ART ÁGAPE
Dia 2 de agosto, à partir das
14h30 às 17 h00 o ministério
Art Ágape reabre as
inscrições para os cursos de
artesanato para esse
semestre. Tapeçaria, pintura
em vidro, pintura em tecido e
tela para crianças são as
novidades, entre outras, que
a coordenação preparou para
enfeitar ainda mais o
ministério! Venham
participar!
CULTO DE SANTA CEIA
No próximo domingo,
teremos nosso culto de Santa
Ceia! Não se esqueça de
trazer os alimentos. Muitos
estão sendo abençoados por
conta das nossas doações.
Deus abençoe.
CLASSE DE PREPARAÇÃO
PARA O CASAMENTO
Você que está noivo ou

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

namorando firme com
propósito de casar, não perca
esta oportunidade de
aprender um pouco mais do
que Deus tem preparado
para seu casamento.
Informamos que a 2ª turma
de 2017 da classe Preparação
para o Casamento iniciará
em 06/08, durante a EBD.
Maiores informações com
Paulo (F. 99864-5868) e Tati
(98159-0292) ou Junior
(98147-6196) e Cissa (981881761).
SALA DE ORAÇÃO
A Sala de Oração está
disponível para todos os
irmãos que desejarem um
tempo a sós com o Senhor!
Pedimos, entretanto, a
colaboração e compreensão
dos irmãos que desejarem
usar a sala nos horários
noturnos e madrugada, que
comunique antecipadamente
através do e-mail
secretaria@igrejabatistaagap
e.com.br ou pelo telefone
(19) 3276-9076, falar com
Michele. Por questões de
segurança os portões não
serão abertos sem prévia
autorização! Estamos agindo
assim para não colocar em
risco nossas instalações!
Deus abençoe!
Abraço

ESCALA DE OBREIROS - MORDOMIA CRISTÃ
DIAS

LÍDER

AUXÍLIARES

MANHÃ
NOITE
TERÇA

IVANIRA
ELZA
TIAGO ABIB

VITOR E ELIANE - FERNANDA
GUILHERME E FILÓ - SANDRA - ROBERTO - CIDA
CRISTINA YURIKA - ROBERSON

