Prelúdio

2ª feira

Instrumental

19h30m

Culto Grupo Resgate

08:30
19h

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

4ª feira

19h30m

Culto de Oração na Sede / Congregação Nelson Costa

5ª feira

14:30
19h

Gabinete Pastoral
PGM’s

6ª feira

19h30

Congregação Esperança / EBS

Sábado

19h30m

Culto da Juventude

3ª feira

Boas vindas

Comunicações

“Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros. Que cada
um use o seu próprio dom para o bem dos outros! Quem prega
pregue a palavra de Deus; quem serve sirva com a força que
Deus dá. Façam assim para que em tudo Deus seja louvado por
meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder para
todo o sempre! Amém!”
(1 Pedro 4:8-11, NTLH).

Momento de cânticos

Grupo de Louvor

...é ser imitador de Cristo e viver para a glória de Deus

Leitura Bíblica: II Co 3:18; II Co 4:6-18
Dirigente:“E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando,
como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados, de
glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o
Espírito”.
Mulheres:Pois Deus que disse: "Das trevas resplandeça a luz", ele
mesmo brilhou em nossos corações, para iluminação do
conhecimento da glória de Deus na face de Cristo.
Congregação: Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para
mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus, e não de
nós.
Homens: De todos os lados somos pressionados, mas não
desanimados; ficamos perplexos, mas não desesperados; somos
perseguidos, mas não abandonados; abatidos, mas não destruídos.
Todos: Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, que está
alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que
transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Assim,
fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois
o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno.

Dízimo, uma expressão da nossa fé

Momento de Fidelidade

Pr. Felipe Hora

Hino 154 C.C. Firme nas promessas

Oração

Mensagem Musical

Raineudes Santos

Reflexão Pastoral

Pr. Pedro Chagas

Poslúdio

Instrumental

5

Ilhéus FM 105,9

Consagração Total
...é ter o estilo de vida que alegra a 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

Atividades desenvolvidas pelos irmãos da Igreja
JARI COMUNICAÇÃO VISUAL
Trabalho com plotagem em carros e
personalização de ambientes.
Contato: Jari 99114-1728

HOTEL BRITÂNIA
Aqui você é feliz!. Apartamento com
ar condicionado, TV,internet – café
da manhã Self Service
Contato: Chysthiane 98816-9050 /
3634-1722

R-SAT VENDAS E MANUTENÇÃO
Oi livre, antena parabólica,
automatizador de portões, cerca
elétrica, antena rural para celular,
câmara e SKY.
Raimundo 98873-9449 / 99815-2295

ATENDIMENTO
PSICOPEDAGÓGICO
Diagnóstico e tratamento das
dificuldades de aprendizagem.
Psicopedagoga Dejanira - Contato:
98876-9050

CPS-PRESTADOR DE SERVIÇOS
Faço serviços elétrico e hidráulico,
instalação e manutenção de ar
condicionado, portões automatizados
(fabricação e instalação).
Camilo 98841-4454 / 98129-3860

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Conserto de geladeira, microondas,
secador de cabelo, máquina de lavar
e outros serviços à domicílio.
João Leal: 3084-6299

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

884

29 de outubro de 2017

Do Gabinete Pastoral
Crescendo na imagem de Jesus Cristo
Podemos dizer que a conformidade com a imagem de Cristo é
a vontade de Deus para o seu povo, vontade esta que nasceu em Sua
perfeita soberania, num tempo que se chama antes da fundação do
mundo, para todos os que haveriam de ser salvos nEle, por Ele, e para
Ele, pela Sua graça. Sabemos que todas as coisas cooperam para o
bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados
segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu,
também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho,
"a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.” (Romanos
8:28-29). Todas as coisas, quer sejam boas ou más, incluindo aquelas
que consideramos insuportáveis, atemorizantes e sombrias, estão de
alguma forma caminhando em direção ao propósito de Deus, pois Ele
está operando sobre elas. Podemos ter essa certeza, nós “sabemos”,
mesmo que não vejamos diretamente isso, que Deus está agindo em
tudo, para o nosso bem. O nosso bem é sermos conformados à imagem
de Jesus Cristo, e todas as coisas estão trabalhando juntamente para
esse fim, que foi por Ele determinado.
Deus está mais preocupado com o que somos do que com o
que fazemos. É o nosso caráter o que realmente lhe importa, não o que
temos, o que fazemos, ou até mesmo o que passamos. Boas práticas
externas não são suficientes quando não oriundas de um coração reto e
temente a Ele, ainda que sejam capazes de atrair multidões, o que mais
deve nos importar é o que atraí a Ele, mesmo que expresso nos
recônditos do nosso silêncio, não visível nem audível pelos sentidos
humanos, mas certamente, pelo nosso amoroso Pai, que a tudo sonda
e conhece.
De que nos vale termos tudo e não termos a Sua aprovação?
Deixe-nos com Ele, e o mais já não nos são demasiadamente
necessários, somente Ele nos basta! Quanto ao que passamos, muitas
vezes Deus irá permitir que os Seus filhos sofram e enfrentem
provações. Isso não é sinal de que Ele não os ama, mas provém
justamente do Seu amor, em aprimorar neles, pecadores, algo mais
excelente, o caráter de Jesus Cristo, e desenvolver neles a salvação
que Ele neles gerou. Precisamos ser como Ele! Seguindo os Seus
passos, imitando o Seu exemplo, desenvolvendo a Sua vida em nosso
viver, e cumprindo a Sua vontade ao invés da nossa (I Pe 2:21, Jo
13:15, Fp 2:5). Cabe a todo discípulo ser como o Seu Mestre (Mt 10:25).
Extraído
Com afeto, seu Pastor

Ordem de culto - Domingo (Manhã)
Prelúdio

Instrumental

Boas vindas
Comunicações
O Lar consagrado é edificado por Deus...
...Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o
sustentador de tudo (Hebreus 3:4)
Recitativo Bíblico: Salmos 91:1-2
Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à
sombra do Todo poderoso pode dizer ao Senhor: "Tu és o
meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem
confio".
Momento de cânticos

Grupo de Louvor

...Pois é Ele quem opera em nós tanto o querer quanto o
efetuar segundo a sua vontade
Leitura Bíblica: Salmos 18:28-32; Salmos 111:7-8
Dirigente: Tu, Senhor, manténs acesa a minha lâmpada; o
meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com o teu
auxílio posso atacar uma tropa; com o meu Deus posso
transpor muralhas.
Congregação: Este é o Deus cujo caminho é perfeito; a
palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um
escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus
além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o
Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho.
Todos: As obras das suas mãos são fiéis e justas; todos os
seus preceitos merecem confiança. Estão firmes para sempre,
estabelecidos com fidelidade e retidão.
Dízimo, uma expressão da nossa fé Chysthiane Quinto
Momento de Fidelidade Hino 367 C.C. Firme na Rocha
Oração
Mensagem Musical

Sheila Pinheiro

Reflexão Pastoral

Pr. Pedro Chagas

Poslúdio

Note e Anote
40 DIAS DE JEJUM E ORAÇÃO EM PROL DAS FAMÍLIAS
Estamos no 8º dia da jornada - Junte-se à nós e desfrute das
bençãos de Deus. 40 DIAS DE JEJUM E ORAÇÃO EM PROL
DAS FAMÍLIAS. "Um Propósito que nasceu do coração de
Deus para a sua Família". Período de 22/10 à 30/11 das 6h às
7h da manhã no templo. Ore! Divulgue! Participe!
ACAMPAMENTO DO GRUPO MATURIDADE
Acontecerá no período de 25 e 26 de novembro na Pousada
Aldeia Mar - Rodovia Ilhéus/Olivença. Maiores informações
com a irmã Ana Ferreira 98804-2981/ 3231-8618
MINISTÉRIO DE FAMÍLIA

Vem aí o 2º Congresso de Família
Data: 10,11 e 12 de Novembro de 2017.
Tema: Agradando a Deus na Família
DIA 10 (Sexta- Feira)
. as famílias
Abertura- Pra todas
DIA 11 (Sábado à noite)
Especialmente para os casais
DIA 12 (Domingo)
Manhã: Oficinas e Plenária
CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DA LIND –
MÊS DE NOVEMBRO
10 a 12/11 – II Congresso de Família
15/11 Dia recreativo – Juventude
18/11 – Foto oficial do coral infantil (15h no santuário)
18 a 19 – Congresso de Adoração – Ministério de Música
25 a 26/11 – Acampamento da maturidade
25/11 – Conselho (avaliação da nova diretoria 2018 – sábado)
26/11 – Elieção da nova diretoria 2018 (manhã)
26/11 – Encerramento do LindKids (o salão social será
utilizado no sábado anterior)
CONGRESSO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Data: 18 e 19 de novembro
Preletor: Pr. Joás Menezes – SSA
Tema: Em tempo de superficialidade, adoração em
profundidade
Participe conosco!
No dia 19 após o culto da manhã, teremos uma deliciosa
feijoada. Você pode adquirir os ingressos com os membros do
coral.

II

Escalas de Serviços

Domingo 29/10
Diáconos de plantão Elinaldo, Márcia, Eliete
Finanças Mel, Vivian, Ewerson, Maurício
Recepção Grupo José
Segurança
Audiovisual Agostino, Letícia
Quarta-feira 01/11
Diáconos de plantão Elinaldo, Márcia, Eliete
Finanças Robert, Ewerson, Selma
Recepção Grupo José
Audiovisual
Domingo 05/11
Diáconos de plantão Gurita, Leninha, Lucinha
Finanças Vivian, Maurício, Leonardo, Mel
Recepção Grupo Aser
Segurança
Audiovisual
Quarta-feira 08/11
Diáconos de plantão Gurita, Leninha, Lucinha
Finanças Robert, Ewerson, Selma
Recepção Grupo Aser
Audiovisual

Aniversariantes
Lívia Márcia D'el-Rei
Márcia Cristina Almeida dos Santos
Rodrigo Araújo Santana
Edilson Souza Bomfim
Carla Verônica Santana dos Santos
Ailana Fernanda Assis Lima
Simone Fontes de Jesus
Valdirene Santos Peixoto
Carlos Francisco Honorato
Edelza Maria Santos Bonfim
Lavínia Santana Honorato
Luana Oliveira de Jesus
Vanessa Silvany Rêgo Lima

Instrumental
2

3

4

29/10
29/10
30/10
31/10
01/11
02/11
03/11
03/11
04/11
04/11
04/11
04/11
04/11

8829-1363
9152-2376
9994-0477
8826-2144
8817-6991
9944-9137
8802-8774
9938-4706
3231-4439
8112-4567
9105-8945
8107-9719

