Atividades Regulares

Chamada à Adoração
Comunicações e Comunhão

Instrumental

Tema anual: Crescimento saudável
Uma Igreja que vive o evangelho e faz missões!
...Deus habita em meio aos louvores do seu Povo!
Recitativo bíblico: I Timóteo 1.17; Salmos 150.1
Glória e honra a Deus para todo o sempre. Ele é o Rei
dos séculos, o invisível que nunca morre. Só Ele é Deus,
e cheio de sabedoria. Aleluia! Louvem a Deus no seu
santuário, louvem-no no seu poderoso firmamento.
Cantos de Louvor e Adoração
Oração
Mensagem Musical

Humberto Huggo

...Deus deseja desenvolver em nós o
Fruto do Seu Espírito Santo
Leitura Bíblica alternada: Filipenses 1.9,10
Esta é a minha oração: que o amor de vocês aumente cada
vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para
discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e
irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da
justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para glória
e louvor de Deus.
Momento de Fidelidade/ Devolução de dízimos e
entrega de Ofertas e Vidas
Instrumental
Oração de gratidão e Consagração
Mensagem Musical

Azenete André

Mensagem bíblica
Canto Final
Oração e Bênção
Poslúdio, orando em gratidão pelo Culto
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Ordem de Culto - Domingo (noite)
2ª feira

19h30m

Culto Grupo Resgate

08:30
18h30m

Gabinete Pastoral
Congregações Esperança, Nelson Costa e Congregação
Couto
Ministério Desperta Débora
Ministério de Família
Culto de Oração na Sede

3ª feira

4ª feira
5ª feira

Sábado

Domingo

19h30m
19h30m
14:30
18h30m

Pr. Pedro de Jesus Chagas

19h30m

Gabinete Pastoral
Congregação Esperança, Nelson Costa e Couto
Culto nos Lares
Mulheres Cristãs em Ação
Ensaio do LindCoral

19h30m

Culto da Juventude

9h
15h30m
18h
18h30m
18h30m

IGREJA BATISTA
LINDINÓPOLIS

Clodoaldo Fotos
Fotos em geral
Casamentos, aniversários e
reportagem
Clodoaldo 9992-1000

Ray & Van
Vendemos folheados e semijóias de alta qualidade para
refletir sua beleza.
Ray 8851-7465 / Van 8151-4434

DISK GÁS E ÁGUA
Chegou para Ilhéus a LIQUIGÁS
da Petrobrás. Disk gás e água
3632-7474 / 8834-3310

Edjorge ou Sislândia

MIRELA CABELEIREIRA
Escova, corte, hidratação,
relaxamento, cauterização,
progressiva, etc...
3231-4275 Mirela

Márcia Vital Ateliê
Artesanato, bordados ,
arranjos, cursos, presentes,
decorações.
Contato: Márcia 3231-9886

REDE CONFINET
Monitoramento e
Rastreamento
Contato: Tales 8855-0350
3084-4412

Andrade Multicompras
ALUGUEL DE SOM
Matérias escolares, Antenas, Alugamos som para eventos
Informática, etc.
em geral(evangélico)
Contatos: (73) 3231-2220
Contato: Eric 3231-5648
9137-1061

PLEK
Moda bebê, infantil, juvenil e
adulto.
Priscila:3231-2649/8809-3930

Expediente
Este é o veículo informativo oficial da Igreja Batista Lindinópolis
Igreja Sede: 1ª Travessa Paulista, S/N - Tel.: 3231.5729 / 9974-2098 (Oi) 9174-1024 (Tim)
Conquista - Ilhéus - Bahia
Congregações: Rua da Horta, Av. Esperança, Rua Jasmin, 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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08 de Fevereiro de 2015

Do Gabinete Pastoral
por John Stott

Classificados

FÊNIX VÍDEO HD
Filmagem em alta definição
Aniversários, formaturas,
casamentos...
Gilson Lago 9191-3063

743

Missões começa em casa

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

Orientação e revisão de
trabalhos científicos
Adriana e Lucimara Oliveira
Fones: 3231-6462 / 81072186

Ano MMXV

Erudito expositor bíblico, disse que antes de Jesus enviar a igreja ao mundo,
enviou o Espírito Santo para a igreja. A obra do Espírito e o testemunho da igreja são
inseparáveis. O Espírito Santo capacitou a igreja para ser testemunha tanto em
Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. O propósito
de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo. Atos 1.8 é a
plataforma missionária de Jesus. É a agenda missionária da igreja. Daremos, aqui,
um enfoque à obra missionária em Jerusalém, em nossa cidade, a partir da nossa
própria casa. Para melhor compreensão do assunto em tela, daremos destaque a
alguns pontos:
Em primeiro lugar, a capacitação precede à ação missionária. O recebimento de
poder precede o testemunho. Testemunhar sem o poder do Espírito Santo é como
tentar cortar lenha com o cabo do machado. Em vão é o esforço humano sem o
revestimento do Espírito. A igreja não foi autorizada a começar o seu esforço
missionário senão depois do revestimento de poder vindo do alto. Hoje, temos
muito esforço e pouco resultado. Muito trabalho e poucos frutos. Muitas palavras e
pouca manifestação de poder. Pregamos aos ouvidos, mas não pregamos aos
olhos. Os homens escutam de nós belos discursos, mas não veem em nós
demonstração de poder. Preciso concordar com Charles H. Spurgeon, quando
disse que é mais fácil um leão tornar-se vegetariano, do que uma vida sequer ser
salva sem a obra do Espírito Santo. Dependemos do Espírito Santo, precisamos do
Espírito Santo, carecemos da capacitação do Espírito Santo.
Em segundo lugar, O Espírito Santo é quem nos capacitar para a obra missionária. A
promessa de Jesus é que os discípulos seriam revestidos com o poder do alto, o
poder do Espírito, para testemunhar desde Jerusalém até aos confins da terra.
Nenhuma outra preparação por mais refinada, substitui a capacitação do Espírito
Santo. Nenhum cabedal teológico, nenhuma erudição humana, nenhuma
eloquência angelical poderia capacitar a igreja a testemunhar o evangelho com
eficácia. Só o Espírito Santo pode iluminar a mente e aquecer o coração. Só o
Espírito Santo pode capacitar o mensageiro, aplicar eficazmente a mensagem e
abrir o coração dos ouvintes, dando-lhes uma nova vida.
Em terceiro lugar, a igreja é o método de Deus para alcançar o mundo. Jesus não
comissionou o governo para a proclamação do evangelho nem mesmo delegou
essa sublime tarefa aos anjos. A igreja é o método de Deus. O propósito de Deus é o
evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo. Se nós nos calarmos seremos
culpados de uma omissão criminosa. Somos atalaias de Deus. Se o ímpio morrer
em sua impiedade sem avisarmos a ele, Deus cobrará de nós o seu sangue. Somos
embaixadores em nome de Cristo. Devemos rogar aos homens que se reconciliem
com Deus.
Em quarto lugar, o testemunho do evangelho começa em casa. A obra missionária
deve ser feita aqui, ali e além fronteiras ao mesmo tempo. Porém, o ponto de partida
é a nossa Jerusalém, onde estamos estabelecidos. Não teremos autoridade para
pregar para os de fora se não estamos testemunhando para os de dentro. Não
podemos começar com os confins da terra se a nossa própria Jerusalém ainda não
foi impactada com o poder do evangelho. Não podemos pregar aos estranhos se
primeiro não fizemos conhecido o evangelho em nossa própria família. Quando
Jesus libertou e salvou o endemoninhado gadareno, não permitiu que ele o
acompanhasse para um trabalho itinerante, mas enviou-o de volta aos seus. Nossa
família, nossa parentela, nossa cidade devem ser os primeiros redutos a serem
atingidos pelo evangelho.
Extraído, Com afeto, Seu pastor

Note e Anote

Ordem de Culto - Domingo (manhã)
Chamada ao Culto
Comunicações e Comunhão

instrumental

Crescimento saudável: Uma Igreja que Vive o evangelho e Faz

missões.

...Entendendo que discipulado é uma decisão voluntária e
pessoal...

NOTA PASTORAL

Cantos de louvor e Consagração
Oração
... Que implica em mudança interior, a morte do “eu” a cada dia
Leitura Bíblica: Romanos 5.15
E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais
para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
Mensagem Musical
Mensagem Musical

Grupo Gileade

... Tendo como principal objetivo de vida, fazer a vontade de
Deus
Leitura Bíblica: João 4.34-36
Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e
concluir a sua obra. Vocês não dizem: 'Daqui a quatro meses haverá a
colheita'? Eu lhes digo: Abram os olhos e vejam os campos! Eles estão
maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe
fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e
o que colhe.
Estudo Bíblico: Discipulado: O privilégio de reproduzir o caráter de
Cristo - Pr. Niel Teixeira
Momento de Fidelidade/ Devolução de dízimos e entrega de Ofertas e
Vidas/ Canto Final
Oração e Bênção
Poslúdio, em oração, agradecendo a Deus pelo Culto

“Considerem: uma árvore boa dá bom fruto; uma árvore ruim dá
fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto.”
(Mateus 12.33)
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LEITURA BÍBLICA EM UM ANO

Durante o período da ausência do Pr. Pedro, o Pr. Rubem estará à
disposição da Igreja para aconselhamentos, orientações pastorais,
etc. Telefones (73) 3632-1393 e (73) 9983-6093

Chamada à adoração / Canto: Vim para Adorar-te (Tim Huges)
Leitura Bíblica: Lucas 9.23-25
Dirigente: Jesus dizia a todos: “Se alguém quiser acompanhar-me,
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me”.
Congregação: Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá; mas quem
perder a vida por minha causa, este a salvará.
Todos: Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, e perder-se
ou destruir a si mesmo?

Note e Anote

II

ATIVIDADES SEMANAIS DA IGREJA
EBD-Temática

08 de Fevereiro
09 de Fevereiro
10 de Fevereiro
11 de Fevereiro
12 de Fevereiro
13 de Fevereiro
14 de Fevereiro

(Domingo)
(Segunda)
(Terça)
(Quarta)
(Quinta)
(Sexta)
(Sábado)

Êxodo
37 - 38
Êxodo
39 - 40
Levítico 1 - 2 - 3
Levítico 4 - 5
Levítico 6 - 7
Levítico 8 - 9
Levítico 10 - 11 - 12

MINISTÉRIO DE MÚSICA E ADORAÇÃO

EBD-Temática
Domingo 08/02 (manhã): Palestrante: Pr. Niel Teixeira - Cruz das
Almas
Tema: Discipulado : O privilégio de reproduzir o caráter de Cristo.
Mensagem pastoral (noite):
Quarta-feira – 11/02 – Ministério das Déboras
.
Responsável: Ivaneide Nacache
EBD-Temática
Domingo 15/02 (manhã): Pr.Pedro de Jesus Chagas
Classe única – Abertura oficial da EBD 2015
Primeira Lição da Revista.
Mensagem pastoral (noite): Pr. Cristiano Cerqueira
Quarta-feira – 18/02 – Ministério Jovens e Adolescentes
Responsável: Seminarista Mário Felippe
MINISTÉRIO DE MÚSICA E ADORAÇÃO
Terça dia 27/01/15 deu-se inicio o curso de técnica vocal, priorizando nessa primeira edição
os Back Vocal que compõem as bandas da Lind. Oramos para que seja um tempo de
aprendizado, gerando frutos para à música da nossa Igreja e do Reino

MINISTÉRIO DE EVANGELISMO
O Grupo Resgate lhe convida para participar das nossas reuniões Segunda
19h30min,
Evangelismo na Comunidade Sexta 19h, Visita aos Dependentes Químicos Sábado
às 22h com entrega da sopa e Visita ao centro de Recuperação Domingo as 14h.
“E conhecereis a Verdade, e a verdade vos libertará.” João 8.32

VEM LOUVAR VERÃO
Venha participar do nosso Vem Louvar verão no
dia 21 e 22 de fevereiro na Avenida Soares Lopes.
Se engaje nesse Projeto!!
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LindCoral: Retornaremos aos ensaios do dia 19 de fevereiro
às 19 horas em ponto.
PEDIDOS DE ORAÇÃO
Pedimos aos irmãos que continuem intercedendo pelo nosso Pr. Pedro.,
Ele está se recuperando bem. Oremos também pelos irmãos: Iná,
Ângela, Maria Lima e Família do irmão Ivan Cardoso

Aniversariantes
Maria Therezinha Ferreira de Souza
Tiane Cerqueira da Cruz
Gidalbert Silva de Jesus
Elyane Santos Goés Soares
Wagner Ribeiro Trindade
Augusto Cézar Ferreira de Oliveira
Celigloria Gomes Doria
Denize Santana Araújo
Hequison do Carmo Sodré
Gilson Pires Lago
Simone Brito Santos Viroli
Idalício Bento dos Santos Júnior
Regilan Meira Silva
Rosangela Onofre de Souza
José Ferreira Filho
Leandro Bispo dos Santos
Marciel Venicius
Niel Nascimento Teixeira
Regina dos Santos Silva Câmara
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09/02
09/02
09/02
10/02
10/02
11/02
11/02
12/02
12/02
12/02
12/02
13/02
13/02
13/02
14/02
14/02
14/02
14/02
14/02

(73)8814-8945
Sem Número
(73)8137-0168
(73)8122-0714
(73)8804-0140
(73)3639-1988
(73)8813-6243
(73)3086-3858
(73)9191-3063
(73)8864-3540
(73)3086-0064
(73)9900-2526
(73)8804-7570
(73)8812-1311
(73)8827-6101
(73)8843-0403
(73)3231-5699
(71)9179-1410
(73)3634-0432

