INTEGRAÇÃO DE
NOVOS MEMBROS

CONHEÇA MAIS SOBRE NOSSA
HISTÓRIA E NOSSOS MINISTÉRIOS

SEJA BEM-VINDO À IGREJA BATISTA ÁGAPE
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Louvado seja o Senhor Jesus Cristo! Você é agora membro da Igreja
Batista Ágape. Deus tem um local certo para que cada um de nós O
sirvamos com alegria e lealdade e estamos felizes porque Ele o direcionou para estar aqui conosco. Diz-nos a Palavra de Deus que devemos
crescer. Assim como crescemos biologicamente, em nosso corpo físico,
também crescemos no espírito. “Livrem-se, pois, de toda maldade e de
todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como
crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação” (1Pedro 2:1,2) Como você pode ver, o seu crescimento depende do leite espiritual. Este leite é
a Palavra de Deus. Para isso, nossa igreja possui uma Escola
Bíblica Dominical, as Tribos, o trabalho do AME, o nosso
Seminário SAET e as pregações de púlpito, para levá-lo
a um crescimento bem fundamentado e seguro. Todo
o sistema e os fundamentos espirituais aqui apresentados foram fruto da revelação do Espírito
Santo para a sua vida espiritual. Cada ministério visa o crescimento de cada membro
na Palavra de Deus. Portanto, temos o
compromisso de ajudá-lo com o seu desenvolvimento espiritual até que você atinja
a estatura de um varão perfeito (Efésios 4:12-14).
Isto o ajudará a firmar-se na Palavra de Deus e a
discernir em seu coração aquilo que é verdadeiro e
aquilo que é doutrina fora da Palavra de Deus. Tais falsas doutrinas arrastam os homens para longe de Deus ao
invés de aproximá-los dEle, por isso, caso assim deseje, você pode ser inserido num AME (grupos de estudos da Palavra
de Deus no lar, próximo à sua residência) a fim de que a sua vida,
e de todos os seus familiares, seja abençoada pelo amor e carinho
do Senhor Jesus Cristo. Sempre tenha em mente que o nosso objetivo
é: “A quem anunciamos, admoestando a todo homem em toda a sabedoria; para que apresentemos todo homem (mulher) perfeito em Jesus
Cristo” (Colossenses 1:28). Você é muito importante para nós!
BEM-VINDO à Família de Deus!!!
BEM-VINDO À IGREJA BATISTA ÁGAPE!!
PR. ROBERTO MARTINS DE SÁ

SOBRE A IGREJA BATISTA ÁGAPE
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MISSÃO

VISÃO

Uma igreja abençoada por Deus
para abençoar Campinas, São Paulo,
o Brasil e o Mundo.
Eclesiastes 3:1.

Alcançar a estatura de varão perfeito.
Efésios 4:13.

NOSSOS VALORES
• Compromisso com a palavra de Deus como regra de fé e vida, e no
ensino das sagradas escrituras aos corações;
• Evangelização de almas para Cristo e viver um testemunho de vida
onde estivermos;
• Mordomia das finanças no dizimar e ofertar ao Senhor;
• Discernimento da Palavra de Deus e ser cheio do Espírito Santo, almejando os dons espirituais;
• Amor e responsabilidade no pastorear o rebanho;
• Busca pela unidade do corpo e equipar nosso rebanho para boa obra;
• Santificação e revelação da verdade pela manifestação de um caráter
transformado;
• Liderança madura e cheia de discernimento do Espírito;
• Cultuar, edificar e servir ao Senhor com alegria e jubilo - Salmos 122:1;
Hebreus 10:25;

NOSSOS OBJETIVOS COMO IGREJA DE CRISTO
• Estabelecer uma igreja cheia da presença do Senhor, equipada para toda
boa obra e alcançar a estatura de varão perfeito, em todas nossas localidades;
• Anunciar a nova aliança pela palavra revelada, pela busca do Espírito
Santo e dons espirituais.;
• Levar toda nossa igreja a ter o DNA de Intercessão e de proclamar a vida
do Reino de Deus.

NOSSA HISTÓRIA
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A Igreja Batista Ágape, nascida no coração de Deus, surgiu de um desejo
profundo no coração do filho mais velho do pastor João Batista Martins
de Sá, João Batista Martins de Sá Junior. Sua filha mais nova, Christiane
tinha acabado de ler a passagem de Eclesiastes 3:1 que diz
“tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo
propósito debaixo do céu”. Ele, então, movido pelo
Espírito de Deus, compartilhou a possibilidade de se
iniciar uma igreja livre para adoração ao Senhor
com os outros filhos do casal Martins de Sá e
seus cônjuges - Roberto e Patrícia, Nancy e
Reginaldo, Mary e Boris, Mirian e Celso juntamente com seus respectivos filhos,
com o propósito de ser uma benção para
Campinas, São Paulo, Brasil e o Mundo. Tendo
esta palavra testificado nos corações dos demais membros da família Martins de Sá, foi
a iniciativa compartilhada com o Pastor
João Batista Martins de Sá, que acabara de renunciar o pastorado da
Igreja Batista Central de Campinas. Movido pela revelação do
Espírito Santo em seu espírito, o
Pastor João Batista Martins de Sá
recebeu a confirmação do Senhor, que
esta seria a vontade de Deus para o seu
ministério dali por diante. Em 1987 na cidade de Campinas/SP, o pastor João Batista inicia os trabalhos para a organização da nova igreja, tornando-se o seu fundador emérito. O Senhor
estava plantando em seu coração, e de seus familiares,
a grande visão de abençoar Campinas, São Paulo,
Brasil e o Mundo, por meio de uma Igreja compromissada com a palavra de Deus e cheia do
Seu Espírito. Em pouco tempo de existência,
outros poucos irmãos se uniram à família, formando o rol de membros
fundadores, que iniciavam ali uma pequena semente, que vem crescendo
até os dias de hoje.

NOSSA HISTÓRIA
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Em um primeiro momento, a nova igreja reuniu-se em um hotel em
Campinas, posteriormente reuniu-se no Tabernáculo, assim chamado
por ser uma tenda, com capacidade para abrigar 1200 pessoas sentadas.
Durante este tempo, a igreja experimentou um crescimento expressivo,
que a impeliu a realocar-se no templo que hoje ocupa. No terreno que
outrora fora usado para o tabernáculo, foi instalado o Colégio Batista
Ágape.
Dois anos depois, o Senhor chamou para Si o servo Pastor João Batista
Martins de Sá, deixando um legado para a família Ágape e para o filho
mais novo, pastor Roberto Martins de Sá, que passaria a ser o novo presidente da igreja.
Marcada pelo amor incondicional ao Senhor e compaixão pelas vidas
que se achegavam, a história da Igreja Batista Ágape conquistou durante
os anos, o respeito e admiração de diversos ministérios espalhados pelo
Brasil e pelo Mundo.
Atualmente, a Igreja conta com templos espalhados pelos estados de
São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.
O objetivo da Igreja Batista Ágape é levar o evangelho de Jesus Cristo à
toda nação brasileira. A multiplicação deste ministério visa levar a visão
dada pelo Senhor a esta igreja, crendo que o chamado supremo da igreja
de Jesus Cristo seja o alcance da estatura plena de Jesus Cristo.
Esta visão justifica o empenho e investimento financeiro empreendido
pela igreja.
A estratégia que o ministério Ágape adota, engloba o plantio de igrejas
em cada Estado brasileiro e, partindo dali, para as demais cidades do
interior de cada Estado.

LOCALIZAÇÃO DAS NOSSAS
IGREJAS NO BRASIL
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BRASIL
REGIONAL CAMPINAS
1. IGREJA BATISTA ÁGAPE EM CAMPINAS - SP
2. IGREJA BATISTA ÁGAPE EM AGUAÍ - SP
3. IGREJA BATISTA ÁGAPE EM BERTIOGA - SP
4. IGREJA BATISTA ÁGAPE EM COSMOPOLIS - SP
5. IGREJA BATISTA ÁGAPE EM HORTOLÂNDIA - SP
6. IGREJA BATISTA ÁGAPE EM INDAIATUBA - SP
7. IGREJA BATISTA ÁGAPE EM INTERLAGOS - SP
8. TEMPLO DE ADORAÇÃO ÁGAPE EM ZONA NORTE - SP
9. IGREJA BATISTA ÁGAPE EM JAGUARIÚNA - SP
10. IGREJA BATISTA ÁGAPE EM PEDREIRA - SP
11. IGREJA BATISTA ÁGAPE EM PORTO FERREIRA - SP
12. IGREJA BATISTA ÁGAPE EM S. ANTÔNIO DE POSSE - SP
13. IGREJA BATISTA ÁGAPE EM S. JOÃO DA BOA VISTA – SP
14. IGREJA BATISTA ÁGAPE EM PORTO ALEGRE – RS

REGIONAL MINAS GERAIS
15. IGREJA BATISTA ÁGAPE EM ALFENAS - MG
16. TEMPLO DE ADORAÇÃO ÁGAPE EM CAMPESTRE - MG
17. IGREJA BATISTA ÁGAPE EM SUMIDOURO - MG
18. IGREJA BATISTA ÁGAPE EM DIVISA NOVA - MG
19. IGREJA BATISTA ÁGAPE EM ALTEROSA - MG
20. IGREJA BATISTA ÁGAPE EM FAMA - MG
21. IGREJA BATISTA ÁGAPE EM SERRANIA - MG

REGIONAL NORDESTE
22. IGREJA BATISTA ÁGAPE EM FORTALEZA - CE
23. IGREJA BATISTA ÁGAPE SUL – FORTALEZA - CE
24. IGREJA BATISTA ÁGAPE EM BOA VIAGEM - CE
25. IGREJA BATISTA ÁGAPE EM HORIZONTE - CE
26. IGREJA BATISTA ÁGAPE EM JIJOCA - CE
27. IGREJA BATISTA ÁGAPE EM JOÃO PESSOA - PB
28. IGREJA BATISTA ÁGAPE EM MONTESE – CE
29. IGREJA BATISTA ÁGAPE EM NATAL - RN
30. IGREJA BATISTA ÁGAPE EM MOSSORÓ - RN
31. IGREJA BATISTA ÁGAPE EM SEIS CARNAÚBAS - CE
32. IGREJA BATISTA ÁGAPE EM SOBRAL – CE
33. TEMPLO DE ADORAÇÃO ÁGAPE EM GRANJA – CE

USA

ATUALMENTE

34. IGREJA BATISTA ÁGAPE EM GREENSBORO - NC

34 IGREJAS 7 ESTADOS

2 PAÍSES

MAPA MINISTERIAL

MINISTÉRIO PASTORAL
COORDENAÇÃO DE MINISTÉRIOS
RECEPÇÃO
DIACONATO
EVENTOS
M I N I ST É R I O I N FA N T I L
• BABY (ATÉ 5 ANOS)
• KIDS (DE 6 ATÉ 10 ANOS)
•LIGA ÁGAPE
• [LIGA] PRÉ TEEN - (11 E 13 ANOS)
• [LIGA] TEEN - (14 ATÉ17 ANOS)
• [LIGA] JOVEM - (ACIMA DE 18 ANOS)
M I N I S T É R I O D E A D U LT O S
• CASAIS
• NOIVOS
• OS FORTES - MINISTÉRIO DE HOMENS
• ESCOLHIDAS - MINISTÉRIO DE MULHERES
M I N I S T É R I O DA PA L AV R A
• EBD - ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL
• SAET
• DISCIPULADO
• RETOMANDO SUA FAMÍLIA
MINISTÉRIO DE EMPREENDEDORES
E P R O F I S S I O N A I S C R I S TÃ O S
• TIAGO 5.16 (CURA E LIBERTAÇÃO)
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MAPA MINISTERIAL

MAA - MINISTÉRIO ÁGAPE DE ADORAÇÃO
CORAL
BACKS
MILAD
ORQUESTRA
TEATRO
SOM
MÚSICOS DE BANDA
PROJEÇÃO
ILUMINAÇÃO
SOLISTAS
MISSÕES
ARTESANATO
CAPELANIA
INTERCESSÃO

MAC | MINISTÉRIO ÁGAPE DE COMUNICAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO
CONSELHO DE ANCIÃOS

PRESBITÉRIO
AME
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MINISTÉRIOS
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MINISTÉRIO PASTORAL
O ministério pastoral de nossa igreja é composto
por pastores(as) e presbíteros(as) (Tiago 5: 14-15)
tementes ao Senhor, escolhidos e separados por
Deus (Tito 1:5-9) para conduzir a noiva, que é a
igreja do Senhor Jesus (Efésios 5), rumo à estatura
de completude/perfeição, que é a estatura de
varão perfeito.

COORDENAÇÃO
DE MINISTÉRIOS
A Coordenação de Ministérios tem
como propósito:
• Verificar as necessidades Ministeriais com relação
a capacitação e/ou aperfeiçoamento do ofício;
formação de equipe (voluntários); verificar as necessidades financeiras e acompanhar os relacionamentos interpessoais entre os membros dos ministérios;
• Elaborar o planejamento anual dos eventos dando
apoio aos líderes no desenvolvimento dos objetivos
espirituais, bem como no planejamento financeiro
de cada evento;
• Promover a integração entre os Ministérios e o
Ministério Pastoral, quebrando as individualidades
ministeriais e incentivando a sinergia entre a liderança. Direcionar a liderança nos mesmos alvos que a
igreja, como corpo de Cristo.

MINISTÉRIOS
ESTRATÉGIAS INTERNAS
- CORPO -
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RECEPÇÃO
Ministério que surgiu com a fundação da
igreja, para proporcionar aos membros e
visitantes um grande impacto de alegria,
simpatia, acolhimento e com a verdadeira
expressão do amor Ágape de Deus. Que
este sentimento seja promovido desde o
estacionamento ao interior do templo.
Os principais objetivos são acolher e orientar a todos que chegarem ao templo com
uma recepção diferenciada e mais humanizada. Criando principalmente a estratégia
de criar um estreito relacionamento e evangelismo aos visitantes não convertidos.

DIACONATO
O Corpo Diaconal auxilia os pastores,
dentro ou fora da igreja, para o cumprimento das ordenanças de Jesus no serviço à
membresia. O Ministério está presente em todos
os cultos, já que os integrantes são responsáveis
pelo preparo do culto, recolhimento dos dízimos,
ofertas e mantimentos, dentre outras tarefas.
Os diáconos também realizam visitas, entregas de cestas
básicas e ministram ceia aos membros enfermos ou com
alguma necessidade especial.

MINISTÉRIOS
ESTRATÉGIAS INTERNAS
- CORPO -

EVENTOS
O Ministério foi criado para atuar no planejamento e organização de atividades que envolvem toda a igreja.
O principal objetivo é a comunhão
entre os irmãos e a edificação do
corpo de Cristo. Para isso, atua
num planejamento bem definido, sob uma visão de três
pontos: Estratégico, que
abrange o público de interesse, tema, justificativa, objetivos, preletor; Tático, que
abrange duração do evento, formas
de divulgação e orçamento; e Operacional, com foco na melhor maneira de
tomar decisões, para atingir os melhores
resultados.

10

MINISTÉRIOS
ESTRATÉGIAS INTERNAS
- ALMA -
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SEMENTE ÁGAPE - MINISTÉRIO INFANTIL
BABY - CRIANÇAS DE 0 À 5 ANOS E 11 MESES

O ministério fundamenta-se na consciência da
importância e necessidade de que a Palavra de Deus seja ministrada
aos pequeninos e também aos pais. Para o cumprimento desse objetivo foi criado um material específico, produzido pela Igreja Batista
Ágape, com temas que transmitem as crianças o amor
de Deus.
Nosso espaço possui um local apropriado para que
as mamães possam alimentar seus bebês, tanto
aqueles que mamam, quanto aqueles que já
se alimentam de papinha, temos trocadores e área com berços. Durante os
cultos há uma subdivisão das
crianças, onde são separadas
aquelas que andam, das que não
andam e é ministrada palavra de Deus
de forma direcionada e adequada à cada
idade.
Contamos com uma sala de apoio, com transmissão do culto ao vivo, aos pais que desejarem
ficar com seus filhos durante o culto.

MINISTÉRIOS
ESTRATÉGIAS INTERNAS
- ALMA -

12

KIDS

- CRIANÇAS DE 6 À 10 ANOS

O Ministério existe com o propósito de que as
crianças sejam alcançadas, por meio da Palavra de Deus,
numa programação com linguagem apropriada para cada
faixa etária. O nome Semente Ágape nasceu no coração
de Deus, pois assim como uma semente precisa ser
plantada em boa terra e regada, assim é a palavra
de Deus na vida das crianças: quando ministrada, produzirá bons frutos. Os principais
objetivos são conduzir as crianças à
conversão, criar intimidade, comunhão
com Deus, unidade com os irmãos e
amor ao propósito de vida que
Deus tem para elas. Para alcançar os
objetivos, as programações são dinâmicas com contação de histórias bíblicas,
atividades lúdicas e ministração de louvores
à Deus conduzindo as crianças à verdadeira
adoração.
Atualmente utilizamos o material do Pense Laranja
que é uma estratégia destinada a ajudar os líderes, a
família e a igreja a unirem seus esforços para estimular a
admiração, a descoberta e a paixão da próxima geração
(também conhecido como The reThink Group / Orange).

MINISTÉRIOS
ESTRATÉGIAS INTERNAS
- ALMA -
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LIGA ÁGAPE
O Ministério nasceu para cuidar dos adolescentes e jovens da IBA e apascentá-los com a Palavra de Deus, a fim de que alcancem a estatura completa de Cristo, para que sejam
frutíferos, gerem comunhão e sejam
capacitados para expandir o Reino
de Deus. Proporciona aos adolescentes e jovens um crescimento
através do conhecimento da
Palavra de Deus, onde são ministrados ensinamentos teóricos
e práticos em linguagem adequada
para cada faixa etária, para que possam
dar bom testemunho em sua vida diária,
sendo instruídos e fortalecidos para enfrentarem seus dilemas e dificuldades.
Pré-Teens – Pré adolescentes de 11 à 13 anos.
Teens – Adolescentes de 14 à 17 anos.
Jovens – Jovens acima de 18 anos.
www.ligaagape.com.br

MINISTÉRIOS
ESTRATÉGIAS INTERNAS
- ALMA -
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ADULTOS
CASAIS
O Ministério de Casais busca fazer frente aos ferozes ataques que a família tem sofrido, e muitas
vezes, distanciando-a da Palavra de Deus e
seus valores. Surgiu para levar as pessoas a
estabelecer prioridades e aprender a confiar em Deus e nos seus propósitos para
a família. O objetivo é o crescimento espiritual e edificação de casais e famílias, somando
com o cuidado e apoio aos casais da Igreja Batista
Ágape.

NOIVOS
O curso surgiu da necessidade em ensinar casais que estão noivos, ou em compromisso sério para o casamento, a fim de que
cheguem ao matrimônio mais maduros e possam tornar-se casais
que façam a diferença, buscando um casamento sólido, firmado
na palavra de Deus. O curso é aberto a todos os casais, em compromisso sério ou noivos, da Igreja Batista Ágape. As aulas são
durante a EBD, das 9h00 às 10h00. A duração é aproximadamente
4 meses ou 14 encontros. Turmas Semestrais.

MINISTÉRIOS
ESTRATÉGIAS INTERNAS
- ALMA -
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OS FORTES - MINISTÉRIO DE HOMENS
Ministério formado de HOMENS que buscam a santidade e almejam
atingir o caráter de Cristo, sendo exemplos vivos desse evangelho único
e verdadeiro.
Tem como Missão levar todos os HOMENS a um relacionamento profundo e verdadeiro com DEUS. A Visão do ministério é atingir a estatura de
varão perfeito.
Como Valores o Ministério almeja ter Homens:
Fiéis
Obedientes à Palavra
Responsáveis
Tementes a Deus
Espirituais
Sábios
Periodicamente o ministério organiza reuniões com o objetivo de proporcionar um ambiente de comunhão, confiança e maturidade.
Além de eventos de comunhão entre os homens, entre as famílias e atividades esportivas.

ESCOLHIDAS - MINISTÉRIO DE MULHERES
São três os principais objetivos: Primeiro, favorecer encontros de
refrigério, aprendizado e capacitação, para buscar ser mulher conforme o
coração de Deus. Em segundo lugar, ter um tempo de restauração, cura,
libertação e transformação de vidas, em unidade. Por fim, propiciar uma
oportunidade de comunhão entre as mulheres, com a possibilidade de
convidar amigas que ainda não conhecem a Cristo como Salvador.

MINISTÉRIOS
ESTRATÉGIAS INTERNAS
- ALMA -

MINISTÉRIO DA
PALAVRA
ESCOLA BÍBLICA
DOMINICAL
A EBD foi criada para que a
igreja cresça não apenas
numericamente, mas principalmente, que os membros
conheçam a Palavra de Deus. As
classes são divididas por idades e, com
isso, adultos e crianças de ambos os
sexos sem limite de idade podem participar.
O objetivo é equipar o Corpo de Cristo na
meditação e prática da Palavra, utilizando-se de
pessoas espiritualmente preparadas e maduras na
fé (docentes), que tem por objetivo conduzir toda a
igreja ao conhecimento da Verdade, ao amadurecimento
na fé e a ter experiências reais com Deus.
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MINISTÉRIOS
ESTRATÉGIAS INTERNAS
- ALMA -

17

SAET
O Seminário Ágape de Educação Teológica (SAET) é um seminário que
tem por objetivo preparar membros, líderes, obreiros, presbíteros e
pastores, que busquem a excelência em suas vidas pessoais e também
capacitação para atuar em seus ministérios. Assim, todos estarão aptos a
viver o chamado do Senhor Jesus, expresso na seguinte frase: "Ide,
portanto, fazei discípulos de todas as nações" (Mateus 28.19a).
Dispõe de diversos cursos de formação teológica, ministerial e cursos
devocionais, com objetivo de preparar para uma vida de maior intimidade com o Reino de Deus.
São mais de 20 anos de ensino na área teológica, sempre buscando a
excelência em preparação ministerial.
Os cursos são oferecidos em duas modalidades: presencial e EAD (Ensino a Distância). www.seminarioagape.com.br

MINISTÉRIO DE DISCÍPULADO
O objetivo do ministério é cumprir as ordenanças de Jesus em relação ao
discipulado cristão, com ênfase no ensino da palavra de Deus, acompanhamento, aconselhamento e integração de novos convertidos, contribuindo na formação de discípulos saudáveis e discipuladores bem instruídos, para edificação do Corpo de Cristo.
Cada grupo de Discipulado é formado por no mínimo 1 e no máximo 6
discípulos e cada turma tem 11 reuniões (semanais) com duração de
1h30.

MINISTÉRIO DE EMPREENDEDORES
E PROFISSIONAIS CRISTÃOS
O ministério tem como visão contribuir eficazmente para a divulgação e
edificação dos empreendedores e profissionais cristãos através da Palavra de Deus levando-os à estatura de Cristo.
Através de palestras e conferências, tem como missão conectar os
empreendedores e profissionais ao pleno conhecimento da Palavra de
Deus, de maneira simples, direta e eficaz.

MINISTÉRIOS
ESTRATÉGIAS INTERNAS
- ALMA -
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RETOMANDO SUA FAMÍLIA
Grupo dedicado às mulheres casadas, solteiras, divorciadas ou viúvas,
que tem o objetivo de alcançar famílias por meio da Palavra de Deus,
levando esperança ao coração, ajuda no casamento e harmonia no lar. É
um descontraído estudo em pequenos grupos, com duração de 13 semanas, que ajuda mulheres de todas as idades a serem as mulheres, esposas
e mães que Deus planejou.
O ministério conta com dois momentos no ano para inscrição: o primeiro
é logo no início do ano (janeiro/fevereiro), para o início após o carnaval e
o segundo no meio do ano, no final das férias de julho, para início em
agosto.

MINISTÉRIO DE CURA
E LIBERTAÇÃO - TIAGO 5.16
“ Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e
orem uns pelos outros para serem curados. A oração
de um justo é poderosa e eficaz.” Tiago 5.16
Este ministério tem como MISSÃO proporcionar ambientes de segurança, aceitação,
amor e graça onde o Espírito Santo possa
tocar no coração da Noiva, trazendo cura
e libertação, cumprindo assim o que está
escrito pelo profeta Isaías 61:1-4, Marcos 16:
14-18 e João 8:36.
E como VISÃO o ministério almeja cooperar com
o Espírito Santo a fim de preparar a Noiva para o
grande encontro Real com o Noivo em meio a um
processo de santificação e adoração, à estatura completa
de Cristo, conforme Efésios 4:11-16.

MINISTÉRIOS
ESTRATÉGIAS INTERNAS
- ESPÍRITO -

MAA- MINISTÉRIO ÁGAPE
DE ADORAÇÃO
O Ministério Ágape de Adoração atua fundamentalmente nas atividades de toda a igreja, relacionadas
a condução do louvor comunitário, bem como
em programações específicas de ministérios,
quando solicitados para que conduzam tais
momentos. O ministério tem dois principais objetivos: Frente à igreja é de
levá-la a níveis mais profundos de
adoração verdadeira. Já diante do
grupo ministerial, a missão é de
equipá-lo espiritualmente, e também
tecnicamente, para o ofício que realiza.
Todos aqueles que possuem o talento,
tanto vocal quanto instrumental, são convidados a integrarem o Ministério Ágape de Adoração.
As áreas do Ministério Ágape de Adoração (MAA)
são: Coral; Backs; Milad; Orquestra; Teatro; Som;
Músicos de Banda; Projeção; Iluminação e Solistas.
www.louvoragape.com.br
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MISSÕES
Estrutura e coordena as ações efetivas e de resultados evangelísticos, para todo Ministério Batista
Ágape, em todo o território Nacional e Internacional, criando um forte relacionamento de
parcerias, com igrejas e empresários em
âmbito nacional e Internacional, para
apoio em projetos para comunidades carentes, com os objetivos de
Abençoar Campinas, São Paulo o Brasil
e o Mundo.
Para alcançarmos esses objetivos utilizamos
sempre ferramentas que atendam à realidade
cultural através de “NÚCLEO EVANGELÍSTICO”,
“CONQUISTA DE QUARTEIRÕES”, capacitação de
obreiros, treinamentos e gestão de relacionamento
de líderes locais habilitados, indicados e aprovados
por pastores locais (IBA), para realização do trabalho
com excelência.
Também apoia e realiza estudos para plantação de
novas igrejas.
Com objetivos claros e bem definidos para expansão
do reino de Deus, visa cumprir o “Ide por todo o
mundo, pregai o evangelho a toda criatura.” (Marcos 16:15)
www.missoesagape.com

MINISTÉRIOS
ESTRATÉGIAS INTERNAS
- ESPÍRITO -
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ART ÁGAPE

MINISTÉRIO DE ARTESANATO

O objetivo principal do Arte Ágape, Ministério
do Artesanato, é o evangelismo.
Oferece também condições para que,
através do artesanato, pessoas aprendam
uma atividade ou ofício. Não é o aprender, somente por aprender, mas sim,
o aprender de maneira consistente,
que permite com que, se a aluna
assim quiser, possa ter uma fonte de
renda por meio da venda dos seus
trabalhos.
Para cumprir nossos objetivos, contamos
com professoras altamente capacitadas, uma
equipe de apoio à coordenação e apoio dos
pastores.

MINISTÉRIOS
ESTRATÉGIAS INTERNAS
- ESPÍRITO -
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Os cursos são abertos para pessoas a partir dos 12 anos de idade. Para
mães que têm crianças de 4 a 12 anos, temos ainda o Arte Kids, espaço
destinado para que crianças também aprendam a confeccionar uma
grande variedade de objetos através da reciclagem.
Os encontros acontecem todas as quartas-feiras, à partir das 14 horas no
Salão Social da Igreja Batista Ágape.
São mais de 20 cursos, entre eles: Croché, Patch Apliquê, Macramé,
Xadrez, Costura Criativa, Moda Fitness, E.V.A., Capitonê, Bonecas,
Pintura em Tecido e em Madeira, Bordados, Tapeçaria, Tela, Violão,
Culinária, Cabelereiro, Biscuit, Arte Kids entre outros.

CAPELANIA
Atuação de apoio no serviço de assistência espiritual, para o atendimento
das necessidades e vulnerabilidade social, de todos aqueles que por
conta da situação em que se encontram, sentem-se impossibilitados de
receberem um serviço religioso regular. O capelão (ã) é, portanto, o
instrumento por meio do qual a Palavra será levada a pessoas em ambiente externo à igreja, apoiando o ministério pastoral.
Atividades
O trabalho é realizado através de parcerias qualificadas com entidades
governamentais, não governamentais e eclesiásticas, sem fins lucrativos.
Objetivos
Capacitar, treinar e equipar voluntários cristãos sobre as verdades fundamentais do cristianismo bíblico, para o exercício de Capelania.
Desenvolver Programas e Projetos em parceria com instituições pertinentes à modalidades da Capelania, a fim de favorecer cada área, além de
alcançar em cada bairro, cidade e estado do Brasil pessoas para Cristo,
através do seu amor e por meio da Capelania.
Assim poderemos: “Fazer Jesus Cristo conhecido e seguido em todo tempo e lugar na sociedade moderna e urbana”.

MINISTÉRIOS
ESTRATÉGIAS INTERNAS
- ESPÍRITO -
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Capelanias Existentes:
Capelania Hospitalar; Capelania Prisional; Capelania Escolar; Capelania
Fúnebre; Capelania Esportiva; Capelania Militar; Capelania Empresarial;Capelania Catástofres; Capelania em Centros de Recuperação; Capelania
Parlamentar

MINISTÉRIO DE INTERCESSÃO
O propósito do Ministério de Intercessão é levar as pessoas a experimentarem o poder de Deus através da oração, amar e servir ao próximo em
oração, unir pessoas no mesmo propósito de crescer em intimidade com
o Pai.
Desenvolver em cada membro o “DNA” de intercessão, para que ele seja
intercessor e guerreiro espiritual, dando cobertura ao Corpo de Cristo.
Buscamos cumprir estes objetivos através de diversas atividades como
Semana de Oração (Primícias de Oração); Vigília; Seminário de Oração.
Todos os membros da Igreja Batista Ágape fazem parte deste ministério.

PAIS INTERCESSORES
FILHOS VENCEDORES
É um programa que proporciona aos pais ferramentas, para que possam
viver uma vida de vitórias e de alegria com seus filhos; o objetivo principal
deste programa é conscientizar a igreja de Cristo que ser pai e mãe é um
ministério dado por Deus, que não é finalizado logo após a formatura dos
filhos, ou após o casamento. Este ministério tem a duração de toda a vida
daquele lhe foi dado como herança. O ministério tem reuniões quinzenais, aos domingos das 08h00 às 09h00 no templo da IBA.

MINISTÉRIOS
ESTRATÉGIAS INTERNAS
- CASA -

MAC- MINISTÉRIO
ÁGAPE DE COMUNICAÇÃO

O MAC-Ministério Ágape de Comunicação
tem como base Habacuque 2:2 para fundamentar seu objetivo de existência:
“Então, o Senhor me respondeu e
disse: Escreve a visão e torna-a
bem legível sobre tábuas, para
que a possa ler o que correndo
passa”.
Sua área de atuação é na criação,
divulgação e preservação da Identidade
Visual da IBA; criação de e-mails; construção
de sites e criações de artes para eventos,
ministérios e demais materiais gráficos, definindo
e preservando os padrões para toda comunicação
de todas as Igrejas Batista Ágape.
Também se preocupa com os padrões legais de direito
de Imagens, por meio de imagens com direitos autorais
adquiridos e trilhas de músicas, utilizando trilhas elaboradas
por irmãos ou compradas.
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MBA - CONSELHO DE
ANCIÃOS E ADMINISTRAÇÃO
Igreja Batista Ágape (IBA) é indivisível, formada pelo conjunto de Igrejas
estabelecidas com o propósito de ser a manifestação viva da pessoa de
Jesus Cristo, pela fidelidade às escrituras sagradas, unidas pelo amor e
realizando sua missão de abençoar vidas através da pregação do
evangelho do Senhor Jesus Cristo.
A IBA tem por característica ser um governo Teocrático, manifestado
através dos ministérios revelados em Efésios 4, com Deus governando
através da manifestação do Senhor Jesus em seus escolhidos, aos quais
dá autoridade, unção, dons espirituais, segundo o seu eterno propósito.
Entendemos que os pastores e presbíteros são assessorados por um Conselho de Anciãos, Conselho Fiscal e pelo Ministério Batista Ágape (MBA)
que auxiliam na execução das decisões tomadas pelo ministério, exercendo a mordomia dos recursos da casa de Deus, segundo as orientações do
seu pastor presidente, dando encaminhamento governamental às diretrizes do ministério.

MINISTÉRIOS
ESTRATÉGIAS EXTERNAS

AME
AME é uma estratégia de cuidado com a membresia da igreja, com a
finalidade de edificar o corpo de Cristo como um todo,
por meio da edificação de cada um dos membros do
corpo, de forma organizada e eficaz. Por meio
deste ministério, tal crescimento é proporcionado por ministrações e acompanhamento
individual, por intermédio de intercessores
espiritualmente preparados para este
fim. O nome AME é uma sigla que
resume os objetivos do ministério:
Alimentar, Mobilizar e Edificar o
corpo de Cristo. Para organizar
esse atendimento é realizada uma
divisão da cidade em 12 regiões
denominadas TRIBOS (em alusão às
12 tribos de Israel). Todos os membros
são inseridos em uma Tribo automaticamente
quando se membram à IBA e passam a contar
com o apoio de um grupo do AME, que se
reúne semanalmente nas casas de um, ou
mais, de seus participantes, em um dia
definido pelo próprio grupo.
www.igrejabatistaagape.com.br/ame
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PRESBITÉRIO
O presbitério sobre a cidade visa estender o cuidado pastoral sobre o
rebanho, no contexto dos lares, ou seja, exercerá funções pastorais sobre
as regiões (Tribos) estabelecidas pelo ministério pastoral, a fim de que as
famílias da igreja, recebam todo o cuidado necessário ao desenvolvimento de sua estatura e saúde espiritual.
Restaurando a visão bíblica da Igreja em uma localidade, sua atuação é
focada em três Pilares:
1- Apascentar: Cuidado com as ovelhas na extensão do ministério pastoral nos lares; atendimento espiritual às famílias e cuidado espiritual do
rebanho, na dimensão dos lares e sobre a cidade.
2- Evangelizar: Conquistar uma cidade para Deus. Desenvolver estratégias de Evangelismo juntamente com o ministério de missões, conforme
o perfil de cada região (Tribo), além de garantir também o cuidado e o
discipulado dos novos convertidos desta região (Tribo).
3- Interceder: Conduzir o rebanho a desenvolver o DNA de Intercessão,
introduzindo a importância de uma VIDA DEVOCIONAL, motivando a participação dos membros, em especial da liderança, nas vigílias mensais de
oração. Trabalha também na elaboração do mapeamento espiritual de
sua região (Tribo), juntamente com a liderança de intercessão local,
traçando estratégias de intercessão específicas para batalhas espirituais
conforme o discernimento quanto a principados e potestades de cada
região (Tribo).

EVENTOS
ANUAIS

FEVEREIRO
OU MARÇO
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RETIRO ESPIRITUAL NOS DIAS DE CARNAVAL
RETIRO PREPARADO PARA TODA FAMÍLIA, COM MINISTRAÇÕES
QUE DARÃO DIRECIONAMENTO E ENCORAJAMENTO PARA
TODO O ANO, ALÉM DE MUITO TEMPO DE COMUNHÃO E EDIFICAÇÃO.
FESTA DA COMUNHÃO ÁGAPE

MAIO

GRANDE DIA DE EVANGELISMO, COMUNHÃO, EDIFICAÇÃO.
TODOS MINISTÉRIOS, MEMBROS E A COMUNIDADE PARTICIPAM
DAS AÇÕES EVANGELÍSTICAS, OBRAS SOCIAIS, VENDAS DE
ALIMENTOS EM BARRACAS, BRINQUEDOS PARA AS CRIANÇAS,
MUITO LOUVOR E UM GRANDE CULTO NO FINAL DA TARDE, DE
ADORAÇÃO AO NOSSO GRANDE DEUS!
EAB - ENCONTRO ÁGAPE BRASIL

SETEMBRO

O EAB É REALIZADO ANUALMENTE NO INÍCIO DE SETEMBRO E
REÚNE TODAS AS IGREJAS BATISTA ÁGAPE DO BRASIL. TEMPO DE
MINISTRAÇÃO, LOUVOR, WORKSHOPS MINISTERIAIS E MUITA
COMUNHÃO!
CULTO DE CELEBRAÇÃO AO ANO NOVO

31 DE
DEZEMBRO

CULTO DE CELEBRAÇÃO AO NOVO ANO, COM TESTEMUNHOS
DOS FEITOS DE DEUS E UMA DELICIOSA CEIA DE CONFRATERNIZAÇÃO

ATIVIDADES
REGULARES

SEGUNDA-FEIRA

05h00: Oração da madrugada

TERÇA-FEIRA

05h00: Oração da madrugada
20h00: Culto de Oração

QUARTA-FEIRA

05h00: Oração da madrugada
14h00: Artesanato

QUINTA-FEIRA

05h00: Oração da madrugada
20h00: Ensaio do Coral

SEXTA-FEIRA

05h00: Oração da madrugada

SÁBADO

20h00: Culto Liga

DOMINGO

09h00: Escola Bíblica Dominical
10h15: Culto
18h00: Culto

VIGÍLIA DE ORAÇÃO - 20h00 - ÚLTIMA SEXTA-FEIRA DO MÊS.
SANTA CEIA - Primeiro Domingo do mês.
REUNIÕES DO AME - Semanal em todas as tribos.
PAIS INTERCESSORES, FILHOS VENCEDORES - No primeiro Domingo do
mês, das 08h00 às 09h00.

www.igrejabatistaagape.com.br
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COMO POSSO FAZER PARTE
DE TODA ESTA VISÃO?
Como é importante para a vida pessoal de cada um de nós, pertencemos
à membresia da igreja e, consequentemente ao Corpo de Cristo como
nos é ensinado pela Palavra de Deus!
Apresentaremos a seguir os passos para que você torne-se membro, as
suas responsabilidades adquiridas ao se integrar a esta parte do Corpo de
Cristo (Igreja Batista Ágape) e também as responsabilidades desta igreja
para com você.

MEMBRESIA
A Igreja Batista Ágape recebe como membro da sua comunidade
eclesiástica, toda e qualquer pessoa, que professe publicamente sua fé
em Cristo Jesus, como Filho de Deus, e seu credo em sua morte e
ressureição, como único caminho para a remissão de pecados, tendo
aceitado como único e suficiente Salvador pessoal e cumpra a ordenança
bíblica do BATISMO NAS ÁGUAS, e que se proponha prestar fidelidade à
Deus e à Igreja, nos ensinamentos apostólicos bíblicos.
Uma vez apto a tornar-se membro, a sua aceitação concretizar-se-á por
meio de uma das 4 (quatro) formas: Batismo; Carta de Transferência;
Aclamação ou Reconciliação.

QUAL O
PRÓXIMO PASSO?
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COMO POSSO FAZER PARTE
DE TODA ESTA VISÃO?
A vida cristã é feita de compromissos e responsabilidades. A bíblia está
repleta de orientações, as quais chamam o crente para uma vida dinâmica
de compromissos e responsabilidades. Relacionamos algumas responsabilidades que Deus espera de nós:

A. MINISTÉRIOS

SERVIR

EDIFICAR
CULTUAR
A. EBD
B. AME

A. CULTO RACIONAL (INDIVIDUAL - RM 12:1)
B. CULTO NO TEMPLO (COLETIVAMENTE HB 10:25

MEMBRESIA

O GRANDE ALVO: EVANGELIZAR

QUAL O
PRÓXIMO PASSO?
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CULTUAR
• Culto Racional (Rm 12:1) – Desenvolver individualmente uma vida
devocional com Deus, através da meditação da Palavra, intercessão e
adoração.

VIDA
DEVOCIONAL

VIDA DE
INTERCESSÃO

VIDA FRUTÍFERA
(NOVOS DISCÍPULOS
DE CRISTO)

EDIFICAR
• Integrar-se ativamente em um AME
Integrar-se ativamente em sua Tribo por meio de um grupo do AME. Desejar e Permitir o seu crescimento, que é proporcionado por ministrações e
acompanhamento individual, por intermédio de intercessores e pela
equipe pastoral, cumprindo o chamado de Alimentar, Mobilizar e Edificar
o corpo de Cristo.
• Participar da Escola Bíblica Dominical
Buscar uma sala de EBD em conformidade com a sua faixa etária ou necessidade temática. Ser ativo e participativo nas aulas, buscando intensamente o conhecimento da Verdade, o amadurecimento na fé e as
experiências reais com Deus.
SERVIR
• A participação nos Ministérios é a obra de Deus que compreende tudo
aquilo que podemos fazer em prol do Seu evangelho e ajuda cristã aos
irmãos. Se dividirmos as cargas, elas tornam-se mais leves para todos. Por
isso cada um deve engajar-se numa obra ministerial da igreja.
“Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas,
cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte
realiza a sua função.” Efésios 4:16

QUAL O
PRÓXIMO PASSO?
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O GRANDE ALVO: EVANGELIZAR
Desta forma você estará integrado a Igreja, a expressa vontade de Deus, a
congregação dos Santos, com o grande propósito de cumprir o IDE da
grande comissão em Mateus 28:19,20
“Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome
do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo;
Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis
que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Amém.”

INTEGRAÇÃO DE
NOVOS MEMBROS
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ATIVIDADES
REGULARES

ABBA
ASSOCIAÇÃO BATISTA
BENEFICENTE E ASSISTENCIAL

Hoje, é mantenedora do Colégio Batista Ágape e da Clínica Ágape.

A Clínica Ágape reúne profissionais na área da saúde afim de intervir positivamente no
tratamento de pessoas que necessitam de um apoio especializado para que vençam as
barreiras
as impedem
viver todo
o seu potencial.
............Aque
Clínica
Ágape de
reúne
profissionais
na área da saúde afim de intervir
Conta
com psicólogos,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais
e psicopedagogos.
positivamente
no tratamento
de pessoas
que necessitam
de um
apoio especializado
para que vençam as barreiras que as impedem de viver todo o seu potencial.
.....
clinicaagape.org.br
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A Associação Batista Beneficente e Assistencial (ABBA) nasceu como
braço assistencial da Igreja Batista Ágape sob a direção do seu fundador, Pr.
João Batista Martins de Sá, que entendia a igreja de Jesus Cristo como
maior força de transformação da sociedade. A ABBA tem como visão atuar
como promotora do desenvolvimento humano através da ação social.

