Prelúdio

2ª feira

Instrumental

19h30m

Culto Grupo Resgate

08:30
19h

Gabinete Pastoral
Congregações Esperança, Nelson Costa e Congregação
Couto
Ministério Desperta Débora

3ª feira

Boas vindas

Comunicações
4ª feira

19h30m

Culto de Oração na Sede / Congregação Nelson Costa

Quando estamos em contato com Deus, a alegria dele ressoa
em todo o nosso ser.

5ª feira

14:30
19h

Gabinete Pastoral
PGM’s

6ª feira

19h30

Congregação Esperança / EBS

Sábado

19h30m

Culto da Juventude

O Senhor é a minha força e o meu escudo; nele o meu coração
confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com
o meu cântico lhe darei graças.
Salmos 28:7

Momento de cânticos

Grupo de Louvor

Ter uma aliança eterna com Deus é morrer para nós mesmos
e viver para Ele

Leitura Bíblica: Colossenses 3:3-5;Gálatas 2:20; 2 Timóteo 1:912 (b)
Dirigente: Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então
vocês também serão manifestados com ele em glória. Assim, façam
morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês"
Congregação: A graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os
tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso
Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a
vida e a imortalidade por meio do evangelho.
Todos: Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive,
mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela
fé no filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. porque sei
em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para
guardar o meu depósito até aquele dia.

Oferta de Gratidão

Pr. Felipe Yamamoto

Momento de Fidelidade
(Tributo a Yeohah - música
oficial da campanha "Oferta de Gratidão”)

Oração

Celebração de Batismos

Mensagem Musical

Carla Rocha

Reflexão Pastoral

Pr. Pedro Chagas

Celebração da Ceia do Senhor

Poslúdio

Instrumental
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A Alegria de Viver Para Deus

Domingo

9h
15h30m
18h30m
19h

EBD/Culto na Sede e nas Congregações
Atividade na Congregação Couto
Culto de Louvor e Adoração na Sede
Culto na Congregação Esperança, Nelson Costa e Couto

Vendas e Serviços diversos
ROSART
Conjunto de cozinha , pano de
prato, colchas e lençóis,
caixinhas, porta-talher em MDF.
Rosinha 3231-8362

UBER – MAIS RÁPIDO PARA
VOCÊ
Precisou, é só acessar
Contato: Márcio Sá 99199-5357
LIFE SAÚDE
Atua no segmento de Home
Care com respeito, compromisso
e qualidade. Geriatria, Clínica
coleta de exames laboratoriais,
USG e outros. 3231-4173 /
99903-6755 whatsapp

ALA D'GUST
Bolos, tortas, doce finos e
tradicionais. Faça sua
encomenda! Débora –
Tel: 8865-2274
DISK GÁS E ÁGUA
Chegou para Ilhéus a LIQUIGÁS
da Petrobrás, Disk gás e água
3632-7474 / 8834-3310 Edjorge
ou Sislândia

PENSÃO DA ZÊ
Alugo quartos com preço a
combinar. Contato: 8895-0791 Zeruza

Expediente
Este é o veículo informativo oficial da Igreja Batista Lindinópolis
Igreja Sede: 1ª Travessa Paulista, S/N - Tel.: 3231.5729 / 9974-2098 (Oi)
Conquista - CONTA DA IGREJA: C/C 1892-0 Op 003 Ag 0069 / Bco 104 Caixa Econômica
Congregações: Rua da Horta, 547 Av. Esperança, Rua Jasmin, 5 - Nelson Costa
Rua Santo Antônio, 586 Couto
E-mail: lindinopolis@gmail.com
Atendimento à Ministros e Líderes ás 2ª feiras, das15:00 ás 17:30
Atendimento pastoral às 3ª feiras, das 08h às 12h e 5ª feiras das 14h às 17h
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www.lindinopolis.org.br

Atividades Regulares

Ordem de Culto - Domingo (NOITE)

Igreja Batista
Lindinópolis
Pr. Pedro de Jesus Chagas
Ano 2017

891

17 de dezembro de 2017

Do Gabinete Pastoral
SER GRATO, UM ATO DE AMOR
Ame a Deus de todo o coração e deixe que Ele produza o
que for necessário a fim de você servi-lo com gratidão e amor onde
quer que seja. O amor procura sempre um coração para repousar e
se fazer casa junto aos outros.
Sirva ao Senhor com alegria e amor e Ele providenciará
tudo o que for necessário para estimular ainda mais este amor em
seu coração.
Por isso:
Não pense nas atividades, pense nas oportunidades;
Não pense nos números, pense nos corações;
Não pense em ter apenas o que se não tem, mas valorize o que se
tem e sendo o que for, aproveite o máximo!;
Creia sempre, principalmente quando tudo a volta falar ao contrário;
Não dê nada sem amor, antes o seu amor produza a necessidade
da entrega;
A bondade nos aproxima de quem somos e subitamente
nos leva ao encontro do próximo; No amor, a inveja dá espaço à
cooperação e o orgulho ao quebrantamento; Os interesses
pessoais são trocados pelos interesses da comunidade; A ira passa
com um simples convite ou um simples olhar; Quando existe amor,
buscamos a justiça e a igualdade para o bem comum; Quando
existe amor, a verdade traz sentido a nossa alegria; O amor não
perece, Ele se afirma sempre nos corações que desejam vivê-lo
com intensidade.
Todas as coisas passarão, mas permanecerão a fé, a
esperança e o amor que é o mais sublime de todos.
Ame tão somente e saberás que somente amando se faz
sentido ser quem és e carregar o nome Daquele que se fez amor por
nós!
Nunca se esqueça ...
Ele nos amou primeiro e este deve ser o nosso maior exemplo!

Com afeto
Ministério Pastoral

Note e Anote

Ordem de Culto - Domingo (MANHÃ)
Prelúdio

Instrumental

Boas vindas
Comunicações
É a nossa união com Cristo que nos possibilita a termos um
coração de gratidão.
“A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a
sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros…
cantando ao Senhor, com gratidão em vossos corações”.
(Col 3:16)
Momento de cânticos

MUSICAL “GRAÇA”
No próximo domingo, dia 24/12 às 19h no culto de Natal, o
nosso coral apresentará o Musical “Graça”
Será uma grande celebração ao Rei dos reis
Venha e traga sua família!.
MINISTÉRIO DE EVANGELISMO
Seja um missionário urbano. Adquira sua camisa “Jesus
transforma” - Breve, informações a respeito do projeto
evangelístico - Fale com nosso irmão Cristiano (seminarista)
98143:0339

Grupo de Louvor

Essa união se fortalece através da meditação da palavra da
Palavra de Deus e da união de uns para com os outros.
Leitura Bíblica: Josué 1:8; Efésios 6:10(a) Colossenses 3:15
Dirigente: Não deixe de falar as palavras deste Livro da Lei e de
meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente
tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido.
Todos: Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Que a paz
de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram
chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E
sejam agradecidos.
Oferta de Gratidão

MINISTÉRIO DE COMUNHÃO
Informamos aos PGM’S que o recesso será do dia
20/12/2017 à 14/01/2018. Aproveitem para realizar a
confraternização de final de ano do seu PGM.
.
Atos de Bondade através dos PGM'S
Entrega das cestas básicas dia 15 de janeiro de 2018 –
participe dessa iniciativa para abençoar nossos irmãos. Ore,
Divulgue, Participe!!!
CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DA LIND
MÊS DE DEZEMBRO
24/12 Culto de natal 19h
31/12 Culto da virada de ano

Pr. Pedro Chagas

Momento de Fidelidade
(Tributo a Yeohah música oficial da campanha "Oferta de Gratidão”)
Oração
Momento Administrativo
Profissão de fé dos candidatos ao batismo
Mensagem Musical

Carlos Alberto

Reflexão Pastoral

MINISTÉRIO DESPERTA DÉBORA
Desperta Débora nasceu no coração de Deus,
são mães intercessoras, biológicas, adotivas ou espirituais,
de qualquer denominação, comprometidas a orar diariamente
por seus filhos e pela juventude, por no mínimo 15 minutos
diários. Mães, venham orar conosco!. Dias das nossas
reuniões:
segunda-feira à tarde das 15h às 16h
===============================================
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Escala de Serviços

Domingo 17/12
Diáconos de plantão André, Nete, Nilza
Finanças Mel, Selma, Maurício, Faura, Ewerson
Recepção Grupo Naftali
Segurança
Audiovisual
Quarta-feira 20/12
Diáconos de plantão
André, Nete, Nilza
Finanças Edjorge, Júnior, Faura
Recepção Grupo Naftali
Audiovisual
Domingo 24/12
Diáconos de plantão Cristiano, Jorair, Rubem
Finanças Eduardo, Faura, Júnior, André
Recepção Natal (Escala especial)
Segurança
Audiovisual
Quarta-feira 27/12
Diáconos de plantão Cristiano, Jorair, Rubem
Finanças Robert, Ewerson, Selma
Recepção Escala especial
Audiovisual

Aniversariantes
Diego Felix dos Santos
Elinaldo Soares Santos
Enilda Souza de Elson Lima
Wellington da Conceição Galvão
Janaina de Lima Clement
Marli Rodrigues dos Santos
Patricia Jesus dos Santos
Felipe Dias Pinto de Andrade
Jônatas de Sá Santos
Maria Hilda Silva Amorim Jesus
Fabíola Santos do Carmo
Felipe de Almeida Braga
Geovana Silva Souza
Kércia Costa de Souza

18/12
19/12
19/12
19/12
20/12
20/12
21/12
22/12
22/12
22/12
23/12
23/12
23/12
23/12

Pr. Pedro Chagas

Poslúdio

Instrumental
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Nossos cultos são transmitidos ao vivo pelo nosso site:
www.lindinopolis.org.br e pela Ilhéus FM 105,9
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8177-8996
3231-4275
8834-4233
8849-4732
8813-4312
3269-1289
3634-7649
8851-5024
9982-3625
8836-6979
8836-4974
8893-4916
8117-4846
9172-8190

