//CULTOS

//ATIVIDADES
MANHÃ

– Vídeo de Abertura do Culto
– Oração de Abertura

– Apresentação dos Visitantes
- Ágape News
– Louvor
- Dízimos e Ofertas - Branda
– Mensagem
– Benção Apostólica

NOITE

– Vídeo de Abertura do Culto
– Preludio – Orquestra Ágape
– Oração de Abertura
– Apresentação dos Visitantes
- Ágape News
– Louvor
- Dízimos e Ofertas – Orquestra Ágape
– Leitura Bíblica
- 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
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É tempo de Festa! - EAB 30 Anos
Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, é tempo de festejar!
Parece tão contraditório dizer uma coisa desta natureza nestes dias em que
estamos vivendo e presenciando um contexto de um mundo egoísta, sem caráter e
promíscuo. Somos a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui nesta Terra sim, mas com
tristeza percebemos uma igreja morna, indiferente, sem compromisso; algumas
vezes interessada apenas em receber bênçãos e levar vantagens, homens egoístas
pensando apenas em si. Portanto, festejar o quê?
Não estou dizendo aqui nenhuma novidade, pois a própria Palavra já nos
alertou para este tempo que vivemos hoje.
“Lembre-se disto: nos últimos dias haverá tempos difíceis. Pois muitos serão
egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos
seus pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão
duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão
traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus;
[...]”. (1 Timóteo 3.1-4)
Mas mesmo assim, com esta realidade que estamos vivendo, eu quero te
encorajar e falar agora ao seu coração que nós realmente iremos festejar com muita
alegria, porque até aqui nos ajudou o Senhor! Ebenezer!
Festejar os grandes feitos que o Senhor tem realizado em nosso meio nestes 30
anos. Pois, temos visto milagres? SIM. Temos visto vidas transformadas? SIM. Temos
visto perdão, reconciliação, cumprimento de palavras proféticas? SIM!
Festejar 30 anos de crescimento, pois somos uma igreja abençoadora, e
estamos representados em 36 lugares onde o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo
é anunciado a tempo e fora de tempo.
Festejar, pois temos comprometimento, amor e comunhão uns com os outros,
seriedade, verdade e transparência.
Festejar, pois estamos convictos de que alcançaremos nosso alvo de sermos
como ELE é – à Estatura de Varão Perfeito. Festejar, pois somos uma igreja
intercessora, e que a oração está em nosso DNA; isto é: em nosso interior, pois
entendemos os propósitos de Deus para este tempo.
Irmãos, temos realmente que festejar com o coração cheio de gratidão por
tudo o que Ele tem feito por nós e por tudo que ainda está por fazer!
“Reúnam todo o povo e mandem que eles se purifiquem. Que venham todos,
velhos e crianças e até as criancinhas de peito! Que os recém-casados saiam de casa e
venham ao Templo também! Então o Senhor mostrou o seu grande amor para com a
sua terra.” (Joel 2.16-18)

Portanto, separem esse fim de semana de setembro, para juntos
comemorarmos o EAB 30 anos.
Hoje é o último final de semana para se inscreverem, vamos festejar todos
juntos!
Marcia Hossri
//INFORMAÇÕES
procurar e retirar, pois
Vamos prestigiar e
SEMANA DE ORACÃO
não
temos espaço para
cooperar
com
o
Inicio no domingo dia
armazenar. Daremos um
Ministério.
03/09 8h (Com Pais
prazo para que os irmãos
Esperamos vocês!
Intercessores, Filhos
retirem, depois disso
Vencedores).
doaremos as bíblias para
SALA DE ORAÇÃO
04 a 09/09 - nos horários:
instituições.
5h30 / 7h00 / 12h00 /
A Sala de Oração está
18h00
disponível para todos os
XVI - RETIRO DE CASAIS
irmãos que desejarem um
Encerramos no sábado as
Nos dias de 24a 26 de
tempo a sós com o
5h30h
novembro de 2017
Senhor! Pedimos,
acontecerá no HOTEL
entretanto, a colaboração
ACAMPA[liga] jovem
NACIONAL INN, São José
e compreensão dos
SAVE THE DATE
dos Campos, o Retiro de
irmãos que desejarem
Nosso acampa será de 12
Casais.
usar a sala nos horários
a 15 de outubro no Sítio
noturnos e madrugada,
Preço Por casal:
das nascentes!
que comunique
AGOSTO - 5 x 180,00
Em breve divulgaremos
antecipadamente através
todas as informações,
do e-mail
SETEMBRO - 4 x 230,00
fique ligado.
secretaria@igrejabatistaa
PRELETORA:
PASTORA
Inscrições abertas!
gape.com.br ou pelo
MARIZETE
RODRIGUES
DA
telefone (19) 3276-9076,
COSTA
falar com Michele. Por
ACAMPA [liga] PRÉ-TEEN
questões de segurança os
(psicóloga e
Estão abertas as inscrições
portões não serão abertos
psicopedagoga)
do Acampa [liga] pré-teen
sem prévia autorização!
Inscrições com
(11 e 12 anos) com o
Estamos agindo assim
Celso/Claudia:(19)
tema,
para não colocar em risco
981934595 – 981933791
nossas instalações!
"Quem é você?", nós dias
21 e 22 de Outubro!!!
Deus abençoe!
PALESTRA ( MINISTÉRIO
As vagas são limitadas,
Abraço
DE HOMENS)
então corre pra fazer a
inscrição!
Tema: O Poder da Palavras
OBJETOS ESQUECIDOS NA
Palestrante:
Omar da Silva
IGREJA
LANCHONETE APÓS O
Em nossa recepção temos
28.08 (Segunda-feira) ás
CULTO
muitas bíblias, alguns
20hs
Hoje, APÓS O CULTO DA
livros, roupas e outros
NOITE, teremos
objetos esquecidos.
Venha participar com a
Lanchonete em prol da
Pedimos a gentileza de
gente!
Viagem Missionária.
"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

IVANIRA
ELZA
TIAGO

RODRIGO E MARCELA
GUILHERME E FILÓ - SANDRA - ROBERTO
IVANIRA - FATIMA

