//CULTOS

//ATIVIDADES
MANHÃ

Vídeo de Abertura
– Oração de Abertura do Culto
– Apresentação dos Visitantes
– Ágape News
- Apresentação do bebê Ma–lu: (Filha
de Rodrigo e Mariana Magne)
- Louvor e Adoração
- Dízimos e Ofertas
- Mensagem
- Benção Apostólica

NOITE

– Vídeo de Abertura
– Prelúdio - Orquestra
– Oração de Abertura
- Apresentação dos Visitantes
– Ágape News
- Louvor e Adoração
– Dízimos e Ofertas
– 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
22/07
22/07
22/07
23/07
23/07
23/07
23/07
23/07
25/07
25/07
25/07
25/07
25/07
25/07
25/07
25/07
26/07
26/07
26/07
27/07
27/07
27/07
27/07
28/07
28/07
28/07
28/07

RAFAELE MELINA DOS SANTOS......................................................................................(19) 3873-9662...(19) 9912-23221
ADILSON JANUARIO DE FREITAS.................................................................................................................(19) 9935-01725
BEATRIZ TORELLO DA SILVA............................................................................................(19) 3252-8905...(19) 9961-13715
MARIA SIDNEI TRAMONTINA MALATESTA...............................................................(19) 3829-4652 .............................
MARIA DE LOURDES RIBEIRO FRASSON.......................................................................(19) 3279-0589...(19) 9935-89173
GUSTAVO NASCIMENTO MAFRA.................................................................................................................(19) 9927-53671
ANA CAROLINA DOS SANTOS SOUZA..........................................................................(19) 3381-8861...(19) 9837-86243
LETICIA FERNANDA IANSEN............................................................................................(19) 3271-6326...(19) 9884-75465
JUVENAL JOSÉ P. ROCHA..................................................................................................(19) 3386-9290 ...(19) 9933-27798
MARIA CLOTILDE DELANEZA BARRETO........................................................................(19) 3307-1728...(19) 9880-60986
JOSÉ ROBERTO SILVERIO DE OLIVEIRA......................................................................................................(19) 9892-97381
ANDRÉ MOTARELI...............................................................................................................(19) 3381-1030...(19) 9928-06213
ALEX ALENCAR SOUSA......................................................................................................(19) 3253-1276 ...(19) 9740-93356
WILLIAM HENRIQUE SOARES ANTONIO......................................................................(19) 3255-6673...(19) 9813-65191
LARISSA SIMOES BENTOGLIO..........................................................................................(19) 3281-4389...(19) 9912-57736
AMANDA CRISTINA VASCONCELOS.............................................................................(19) 4117-1684...(19) 9887-22092
ELISABETH FERNANDES....................................................................................................(19) 4119-1429...(19) 9929-24114
PAULO CESAR DE OLIVEIRA...........................................................................................................................(19) 9816-48095
THIAGO DE SOUZA DIAS....................................................................................................(19) 3889-7137...(19) 9897-29351
LUIZ WALDOMIRO ALVES.................................................................................................(19) 3271-7186...(19) 9913-17592
DAVID FERREIRA JUNIOR.................................................................................................(19) 3849-2477...(19) 9821-85656
MARIA SILVANIA SANTOS MORET.................................................................................(19) 3367-4768...(19) 9834-66999
JOAQUIM FERREIRA NETO................................................................................................(19) 3223-3192 ...(19) 9882-11899
ARACÉLIA MARIA SEABRA DOS REIS...........................................................................................................(19) 9967-13914
ANDERSON FERREIRA GONÇALVES..............................................................................(19) 3308-6618 ...(19) 9915-78288
PEDRO HENRIQUE COELHO..............................................................................................(19) 3849-2296...(19) 9999-49994
GIULIA FUJIYAMA COATTI................................................................................................(19) 3849-4936 ...(19) 9740-82649

//CASAMENTOS
24/07
25/07
25/07
26/07
26/07
26/07
26/07
27/07
28/07
28/07

EDSON SOUZA E IRENE ARRUDA SOUZA............................................................................................................(19) 32711846
JUVENAL JOSÉ P. ROCHA E ROSANGELA CRISTINA BURAVELLO ROCHA.......................................................(19) 33869290
EDUARDO FARIA DE OLIVEIRA E ALINE HELENA FERRAZ DE OLIVEIRA..........................................................(19) 33655574
CARLOS ROBERTO SILVA STOCCO E MARIA JANDIRA GAMA STOCCO...........................................................(19) 33255507
JULIO PIRES BARBOSA NETO E IDJARE FELÍCIA DE CAMPOS PIRES BARBOSA..............................................(19) 32738272
DANIEL CIPRIANO DA SILVA JUNIOR E ANA PAULA DE ARAÚJO SILVA.........................................................(19) 33974374
VALDECIR ROCHA DE JESUS E MARINA JOSEFA SOARES DE JESUS.................................................................(19) 38497957
PAULINO CUSTÓDIO DE ARAUJO E ADILENE DE SOUZA ARAUJO...................................................................(19) 32437865
SERGIO NATAL JESUS MIRANDA FRANCO OLIVEIRA E ELIANA CRISTINA FERREIRA FRANCO OLIVEIRA..(19) 32270375
CLEBER DA SILVA SILVESTRE E ANDREIA CONCEIÇÃO DA SILVA SILVESTRE.................................................(19) 33249448

ÁGAPENEWS
ANO XXXI | Nº 29 | 22 DE JULHO DE 2018

SEJAMOS SÁBIOS!
Os dias em que vivemos são difíceis. Acho que esta afirmação não é novidade para nenhuma
pessoa nesta terra. Não basta ter dinheiro! É um engano pensarmos que aqueles que são
possuidores de grandes riquezas são isentos de sofrimentos e angústias. Toda alma que pecar,
esta sofrerá angustia e tribulação. É o que diz a palavra de Deus. Homens famosos de nossa
época são exemplos do que estou falando aqui. Homens que fizeram fortunas, mas morreram
desesperados, sem qualquer perspectiva do que iriam enfrentar na eternidade. Por que?
Porque não deram ouvidos a palavra de Deus.

O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Qualquer pessoa que deseje ser feliz e
completo nesta terra tem que ouvir a voz da sabedoria. O grande sábio Salomão assim
escreve em Provérbios: “Ouvi, filhos, a instrução do pai e estai atentos para conhecerdes o
entendimento; porque vos dou boa doutrina; não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho
em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então, ele me ensinava e me
dizia: Retenha o teu coração as minhas palavras; guarda os meus mandamentos e vive;
adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca,
nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará; ama-a, e ela te
protegerá. O princípio da sabedoria é: Adquire a sabedoria; sim, com tudo o que possuis,
adquire o entendimento. Estima-a, e ela te exaltará; se a abraçares, ela te honrará; dará à tua
cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as
minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria, te ensinei e
pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus
passos; se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues; guarda-a, porque ela é
a tua vida.” (Provérbios 4.1-13)

Lembro-me muito bem das palavras do meu próprio pai nos ensinando para que
vivêssemos uma vida de fidelidade ao Senhor Jesus e andássemos em sua sabedoria. Ele não
nos deixou grandes riquezas como legado. Nos deixou sim um conhecimento maravilhoso que
nos levou a um compromisso de amor com o nosso Deus e à sua obra. Suas palavras ainda
ressoam alto e claro nos momentos difíceis das nossas vidas, digo dos filhos que ele criou:
“Vamos orar”, “confie no Senhor”, “Ele dará a vitória”, “fique tranquilo filho”, “Deus mostrará
o caminho”. Estas e outras formas tão lindas eram sempre sua maneira de nos revelar os
segredos da sabedoria. Hoje amamos as verdades de sua palavra e ouvimos sempre as
palavras da sabedoria em nosso espírito.

Igreja, no meio de grandes tribulações e de tantas vozes no mundo, ouça a voz do
Espírito falando à igreja. Tanto do nosso tempo tem sido gasto buscando segurança no
dinheiro, no emprego, em empréstimos bancários ou outra coisa semelhante. Parece que se
alcançarmos um meio de ter o suficiente financeiramente e solidez no trabalho, estaremos
seguros. Porém, isso não garante a real felicidade. Deus diz: “[...] adquire a sabedoria, adquire
o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes.” Ouçam
meus queridos irmãos! Tem sido costumeiro entre os crentes de hoje inverter os papeis.
Gastamos tanto tempo e energias em busca de tantas coisas sem que sobre para as coisas que
realmente produzem gozo real em nossas almas. Como seu pastor, eu apelo para a sua

consciência que busquem ao Senhor, clamem por sua sabedoria e façam um propósito de
ingressar em sua obra. Participem nos ministérios de nossa igreja. Envolvam-se com todo
entusiasmo, com toda força e energia que o Senhor tem lhes dado. Vamos viver uma igreja
viva! Isto produzirá vida em nossos espíritos para que possamos ser verdadeiras
testemunhas no meio desta geração perversa que habita o mundo de hoje. Temos muitos
ministérios aguardando você. A escolha é sua. Use seus dons e talentos para o
engrandecimento do corpo de Cristo, sua igreja. Vamos por o Reino de Deus em primeiro
lugar e as nossas forças serão renovadas. Há lugar de trabalho para todos. No último
domingo, junto com os irmãos, falamos sobre cada um trazendo outro que não conhece a
Palavra para o culto.
Vamos tomar este compromisso de buscar almas para Jesus. O tempo está muito próximo.
Não há mais tempo a perder. Vamos ouvir a voz da sabedoria. Acordem, acordem,
acordem, oh vocês que dormem. Vamos produzir para o reino. Vamos amar o nosso Pai
celestial e seguir as instruções da sabedoria. Aliste-se hoje mesmo num ministério de sua
igreja.
Pr. Roberto Martins de Sá
//INFORMAÇÕES

PASSEIO NA MEGA
telefone:
(19) 98770 9331/32991271 ARTESANAL
O Ministério Art Ágape irá
ou e-mail :
fazer uma visita na terçaedieneg@hotmail.com
feira dia 7 de agosto para
RETIRO DE CASAIS: 9 A 11 umas das maiores feiras
de artesanato do Brasil!
DE NOVEMBRO
Hotel: Vacance hotel em Sairemos às 7h45 daqui dá
igreja. O valor da
Águas de Lindóia;
Preletor: Pr. Jonas Lenso passagem é R$55.00. O
ingresso para a feira pode
Valor:
ser comprado na loja
julho 4x288,00
Armazém Peter Paiva que
agosto 3x384,00
fica na Av Aquidabã n°
setembro 2x575,00
outubro $1.150,00 até o 784, próximo ao Colégio
OPORTUNIDADE DE
Pio XII -Bosque.
dia 20 de outubro.
TRABALHO
Os interessados entrar em
Oportunidade de trabalho
contato com Meire
para cuidadores de idosos, MINISTÉRIO DE CASAIS
pessoas com necessidades TEMA: Felizes para sempre 988115792, Sylvia
9898504249 ou Marisa
Dia: 28/07Horário: 20h
especiais e para
enfermeiros do trabalho. *Trazer um prato salgado 997117680.
ou doce para comunhão Temos poucas vagas
Interessados, Entrar em
disponíveis!
após a palestra
contato com Ediene no

MINISTÉRIO DE HOMENS
Marketing Pessoal –
Módulo I
Você é sua melhor marca
Como suas escolhas
influenciam no
desenvolvimento da sua
marca pessoal.
Como construir seu
marketing pessoal de
sucesso embasado nos
princípios da Palavra de
Deus.Dia: 23/07 ás 20h

DEVOCIONAIS COM SEU PASTOR
Assista as Devocionais diariamente
em nosso site
www.igrejabatistaagape.com.br

ESCALA DE OBREIROS - MORDOMIA CRISTÃ
DIAS
MANHÃ
NOITE
TERÇA

LÍDER
JUNIOR
ROZELAINE
SONIA

AUXÍLIARES
VITOR – ELIANE – FERNANDA
CELSO – CLAUDIA – SHIRLEY
MARLI - IVANIRA

