Programação

3ª IGREJA BATISTA DE MARÍLIA

AGENDA DA IGREJA

Organizada em 03/09/1983

Dia / Horário / Local / Evento

Av. Mem de Sá, 591 Jd. Continental
/ 8172-0781
www.terceirabatista.org.br
secretaria@terceirabatista.org.br

Compareça, ore, participe!
SEG Dia 02 20h

Templo
CaExp

Encontro de Homens
Ensaio Min. Teatro

TER Dia 03

Templo
CaExp
Sala 06

Encontro Líd. de Célula
Min. Intercessão
Min. Graça com Graça

Se você deseja tornar-se membro desta igreja por batismo, transferência ou
reconciliação, marque um horário na secretaria e venha falar com Pastor Eder

Todo o trabalho realizado através da 3ª Batista em Marília e em Missões, dentro
e fora do país, são mantidos com dízimos e ofertas voluntárias. Contribua!

20h

QUA Dia 04

20h

Templo

FESTA DA MULTIPLICAÇÃO

QUI

Dia 05

20h

Templo
CaExp

Worship (Enc. Adoração)
Min. Circus Vibe

SEX

Dia 06

20h

Sala 05
CaExp

Ceteo
Min. Teatro

08h30
14h
15h
15h
20h

CaExp
CaExp
Sala 05
Templo
Templo

Shamah Kids
Shamah
Ceteo
Ensaio Coro’Art
Formatura Mulher Única
Jovens: Prog. Especial

SAB Dia 07

SEG Dia 09 20h
TER Dia 10
QUI

SEX

Dia 12

Dia 13

SAB Dia 14

20h
20h

20h
08h30
14h
15h
15h
20h

Templo
CaExp

Encontro de Homens
Ensaio Min. Teatro

CaExp
Sala 06

Min. Intercessão
Min. Graça com Graça

Templo
Sala 05
CaExp

CULTO DA VITÓRIA
Ensaio Coro Infantil
Min. Circus Vibe

Templo
Sala 05

Worship
Ceteo

CaExp
CaExp
Sala 05
Templo
Templo

Shamah Kids
Shamah
Ceteo
Ensaio Coro’Art
Culto Jovens.com Jesus

Todos os
9h30 - 18h e 20h - Cultos de Celebração
DOMINGOS 9h30 - Escola Bíblica

MEMBRESIA

Boletim Informativo
01 a 14 de Julho/2012

DÍZIMOS E OFERTAS

NOVA CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS

Banco Bradesco - Agência: 6013 - C/C: 901-6

MINISTÉRIOS
Comunicação-Tecnologia-Marketing, Estacionamento, Recepção, Capelania,
Circo, Levita Samba, Cristo na Madrugada, Esporte, Graça com Graça, Mãos
que Clamam, Teatro, Coro´Art, Louvor, Coro Infantil, Multimídia, Shamah,
Sonoplastia, Ellos Koral, Desperta Débora, Ministério Infantil, PréAdolescentes, Jovens e Adolescentes, Universitários, Homens, Mulheres,
Família, Renascer em Cristo, Ação Social, Intercessão, Expressão e Arte.
SIRVA AO SENHOR COM OS DONS E TALENTOS QUE ELE LHE CONCEDEU
Pessoas certas, nos lugares certos, pelas razões certas.

FRENTES MISSIONÁRIAS

Um dos mais profundos desejos emocionais que temos é sentir que somos
amados. Mas será que estamos demonstrando amor na minha casa, de
modo que as pessoas da minha família realmente se sintam amadas? Muitos
filhos reclamam não ter recebido amor dos pais, mas na maioria das vezes
eles o receberam, sim, mas numa linguagem diferente da sua e por isso não
o perceberam (como se um falasse português e o outro japonês).
Há esposas e esposos que demonstram amor de formas diferentes, não
conseguindo comunicá-lo um ao outro. Tudo isto gera muita frustração que
poderia ser evitada se as pessoas conhecessem “As Cinco Linguagens do
Amor” (há um livro com este título, que recomendo a leitura).

Há basicamente 5 maneiras de se dizer “eu te amo”
1

Através de palavras de encorajamento – “Você é uma pessoa tão paciente!”, “Você fica
muito bem com esta roupa!”, ” Gostaria de ter o capricho que você tem com o jardim!”,
“Você sempre tem algo bom prá dizer!” Para alguns de nós o amor se expressa em palavras
de reconhecimento e elogios.

2

Através do toque físico e proximidade – segurar a mão, abraçar, ficar sentado perto,
colocar o braço em volta do ombro, beijar – envia uma mensagem especial de amor.

3

Dando tempo de qualidade – não é assistir televisão junto com seus filhos e/ou esposo, é
dar toda a sua atenção a/s outra/s pessoa/s , é ouvir e responder adequadamente.

4

Ações de serviço – prestar algum tipo de serviço, fazer algo especial para comunicar seu
amor. Limpar o carro da esposa, consertar a torneira que está pingando, lavar a louça para
ela, fazer o serviço de banco para o marido, arrumar o armário do filho (quando isto já não
for obrigação sua). Toda a vez que você faz por uma pessoa algo que ela não espera, você
diz “eu te amo”.

5

Presenteando – dar um presente parece um gesto simples, mas pode representar muito
para a pessoa que o recebe. Dar um presente de improviso (porque hoje é “dia de você”)
comunica que “estive pensado em você”. Não precisa ser nada caro, pode ser até fazer o
bolo favorito do esposo ou do filho.

JÚLIO MESQUITA Miss. José Carlos e Jane Viana
S. JOSÉ DO RIO PRETO Pr. Marcelo e Simone Resende

EQUIPE PASTORAL
PASTOR PRESIDENTE:
GESTÃO MINIST. e EDUC. CRISTÃ:
JOVENS e ADOLESCENTES:
MÚSICA E INTERCESSÃO:
DISCIPULADO e MISSÕES:
AÇÃO SOCIAL:

Pr. Venilson Salmazio Rezende
Pra. Márcia Rezende
Pr. Guimard e Pra. Salônica Ngombo
Pra. Salônica Ngombo
Pr. Eder e Luana Matheus
Pr. Celso e Rose Miranda

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO
SECRETARIA PASTORAL Renata Reis
FEIRA
de Segunda a Sexta - Das 09h às 13h e das 15h às 19h QUARTAE-mail: secretaria@terceirabatista.org.br
Horário
l
especia
SECRETARIA DOS MINISTÉRIOS: Prisca Lessa
8h
de Segunda a Sexta - Das 13h às 17h e das 19h às 22h
9h às 1
E-mail: ministerios@terceirabatista.org.br

Precisamos identificar a nossa linguagem principal, a de nosso cônjuge e de cada um dos
filhos. Sua linguagem principal é aquela que você usa com mais frequência e se sente mais
amado quando os outros a usam. Todos temos mais de uma linguagem e no decorrer da
vida aprendemos a usar as cinco.
Todos os dias escolhemos amar ou não amar. Amar seu cônjuge na linguagem de amor
dele (ou dela) é um ato de amor maior do que praticar somente a sua linguagem principal.
Jesus nos amou a ponto de dar sua vida por nós e nos deixou o mandamento de amar ao
nosso próximo como a nós mesmos. E amor é ação! Vamos lá, demonstre esse amor!
Autor:

Hedy Silvado

BOLETIM INFORMATIVO QUINZENAL

LÍDERES, ESTE ESPAÇO É SEU.
DIVULGUEM SEUS TRABALHOS E PROGRAMAÇÕES.
PROCURE A SECRETARIA DE MINISTÉRIOS.

1

C élula F est !

ENCONTRO DE LÍDERES DE CÉLULA

Toda a Igreja está convidada para participar da
nossa Festa da Multiplicação. Haverá uma
programação especial, com a presença de
TODAS AS CÉLULAS. Será no dia 04 de Julho às
20h, aqui na Igreja. Não fique de fora. Envolva-se.

ENCONTRO COM DEUS

GARANTA
SUA VAGA
!

Últimas vagas para o nosso Encontro com Deus.
Será nos dias 19 a 21 de Outubro. Não perca. Faça sua inscrição
ainda esta semana na secretaria durante a semana.

Terça, dia 03 de Julho, será o nosso encontro com os LÍDERES DE
CÉLULAS para os últimos preparativos da Festa da Multiplicação.
Contamos com o envolvimento de todos.

CULTO DE ADORAÇÃO WORSHIP
A partir da Segunda semana de Julho, o Worship será toda sextafeira às 20:00 horas. Participe você também.

AVISO DO LÍDER

LÍDER, ESTE ESPAÇO É SEU.

CORO INFANTIL
Alô criançada: NÃO haverá ensaio no dia 04, devido à Festa das
Células. Voltaremos com nossos ensaios às quintas-feiras, junto com o
Culto da Vitória, no dia 12 de Julho. CONTAMOS COM VOCÊS!

ESCLARECIMENTO IMPORTANTE
Devido à falta de infra-estrutura adequada, informamos que não estamos
mais cedendo as dependências da igreja ou do Masp para festas
particulares (Recepções de casamento, chás de bebê, chás de cozinha,
aniversários, etc...) Agradecemos a compreensão.

SECRETARIA
Fique atento: A partir do dia 04 de Julho, a secretaria da igreja suspenderá
seu horário de atendimento às 18h nas quartas-feiras. Nos demais dias da
semana, continuará aberta até às 22h.

TRANS PAULISTA
Use seu tempo para levar o amor do Evangelho àqueles que não
conhecem Jesus. Seja um dos 60 voluntários para este grande
mutirão missionário, entre os dias 15 e 25 de Julho ou financie a
ida de outro. Apenas R$ 35,00 por pessoa. Inscrições Abertas na
secretaria. Mais informações, com o Pr. Eder.

BOLETIM INFORMATIVO
Líder de Ministério ou Líder de Células, procurem divulgar seus
trabalhos e informações no Boletim da Igreja. Está totalmente
reformulado e pronto para atender as suas solicitações. Para o
próximo boletim (dia 15/07), envie seu material para o e-mail
boletim@terceirabatista.org.br até no máximo quarta-feira, dia 11

MASP

MINISTÉRIO DE AÇÃO SOCIAL E PESSOAL

Projetos sociais, culturais, ambientais e educacionais
transformando vidas e contribuindo com a edificação do Reino de
Deus aqui na terra. Participe doando ALIMENTOS, COBERTORES,
ROUPAS INFANTIS, LIVROS PARA A BIBLIOTECA e ÓLEO PARA
RECICLAGEM. Informações com Pr. Celso ou Rose Miranda.

CULTO DOS JOVENS CASADOS
É bênção sobre bênção... Sábado, dia 21 de Julho, às 20h, teremos
um culto especial, com todos os jovens casados, no salão social do
Masp. Você é nosso convidado. Venha e traga um outro casal. Neste
mesmo dia, o Culto de Jovens acontecerá normalmente no templo
da igreja. Mais informações com o Pr. Guimard.

ATENÇÃO. MUITA ANTEÇÃO
Já iniciamos o pagamento das prestações da casa na esquina da Av.
Mem de Sá (ao lado da igreja), mas o morador ainda continua
residindo nela. Portanto, por favor, NÃO ESTACIONEM em frente à
garagem. Aliás, continuamos lembrando a todos que cuidem de não
parar seus caros obstruindo as garagens de nenhum dos nossos
vizinhos, evitando constrangimentos e desentendimentos gratuitos.

FORMATURA CURSOS DA FAMÍLIA
Estamos terminando mais um semestre, com muitos testemunhos
de edificação e transformação de vidas. Parabenizamos a
liderança geral do ministério, Osvaldo e Lourdes, e cada um que
participou ativamente deste processo. Como sempre, teremos
uma linda festa de encerramento do semestre. A formatura dos
Cursos da Família será realizado no Buffet Felicitá (em frente ao
Yara Clube) dia 06 de Julho às 20:00 horas. E a formatura do
Curso Mulher Única ocorrerá dia 07 de Julho às 20:00 horas na
igreja. Procure o líder do seu grupo e informe-se.

ESCOLA DE LÍDERES
Atenção povo abençoado: em Julho nossa Escola de Líderes entrará
num pequeno recesso de férias. Voltaremos em Agosto, com
muitas novidades. Aguardem!

A partir do dia 12 de Julho

