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

Recitativo Bíblico: Levítico 11:44,45
Pois eu sou o Senhor Deus de vocês; consagrem-se e sejam
santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com
qualquer animal que se move rente ao chão. Eu sou o Senhor que
os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus; por isso, sejam
santos, porque eu sou santo.

Momento de cânticos

Grupo de Louvor

Não devemos procurar preservar a nossa santidade fugindo
do mundo, nem sacrificar nossa santidade nos conformando
a Ele (John Stott)

Leitura Bíblica: Tiago 1:17-20; 1 Pedro 2:2; Tiago 1: 21-22;
Romanos 12:2
Dirigente:Toda boa dádiva e todo dom perfeito vêm do alto,
descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras
inconstantes.
Congregação: Meus amados irmãos, tenham isto em mente:
Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irarse, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Como crianças
recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que
por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o
Senhor é bom.
Todos: Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade
que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em
vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da
palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Não se
amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela
renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e
comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.

Dízimo, uma expressão da nossa fé

Momento de Fidelidade

Rafael Santana
Instrumental

Oração

Mensagem Musical

Dannyele Oliveira

Reflexão Pastoral

Pr. Pedro Chagas

Poslúdio

Instrumental
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Conquista FM 105,9

Deus está convocando um povo para si e o desafiando a ser
diferente de todos: (John Stott)

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
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
REPRESENTANTE DE PRODUTOS
Faço manutenção em
Sou representante da AMWAY e
Computadores e Notebooks,
trabalho especificamente com a linha
trabalho com desenvolvimento de
HOME. Uma linha completa de
sites e sistemas e cursos
produtos de limpeza importados.
profissionalizantes e
Tenho produtos HINODE a pronta
encaminhamento ao mercado de
entrega.
trabalho.
Luciane Rodrigues: 99104-6796
Robson 98125-9963
CPS-PRESTADOR DE SERVIÇOS CEIÇA COSTUREIRA E DOCEIRA
Faço serviços elétrico e hidráulico, Sou costureira e trabalho com tortas
quiches, caldos, empadas doces e
instalação e manutenção de ar
condicionado, portões automatizados salgadas empadão e tortas geladas
Conceição 9137-1201
(fabricação e instalação).
Camilo 98841-4454 / 98129-3860

SWEET SHOP DOCERIA
Onde tornamos seu sonho em
realidade. Trabalhamos com
tradicionais, integrais, sem
lactose, sem glútem.
Patrícia Eça
99159:2227/99961:5364

OFICINA PINT CAR
Pintiura de carro, polimento
cristalizado e pequenos
reparos.
Reginaldo:
99158-2361/98841-7863

REJANE COSTUREIRA
Sou costureira, faço todos os tipos
de roupas e confeciono bolsas de
bebê personalizadas e qualquer
kit de berço. Tudo personalizado
do jeito que vc quiser.
Rejane 98823-4529

R-SAT VENDAS E MANUTENÇÃO
Oi livre, antena parabólica,
automatizador de portões, cerca
elétrica, antena rural para celular,
câmara e SKY.
Raimundo 98873-9449 / 998152295

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

875

27 de agosto de 2017

Do Gabinete Pastoral
Surpreendidos pelas tempestades da vida
Marcos 4:34-42
Esse texto nos apresenta algumas tensões que enfrentamos
nas tempestades da vida: Em primeiro lugar, como conciliar a
obediência a Cristo com a tempestade (4:35). Os discípulos entraram
no barco por ordem expressa de Jesus e mesmo assim, enfrentaram a
tempestade. Eles estavam no centro da vontade de Deus e ainda
enfrentaram ventos contrários. Eles estavam onde Jesus os mandou
estar, fazendo o que Jesus os mandou fazer, indo para onde Jesus os
mandou ir e mesmo assim, enfrentaram uma terrível borrasca.
Jonas enfrentou uma tempestade porque desobedecia a Deus;
os discípulos porque obedeciam. Você tem enfrentado tempestade pelo
fato de andar com Deus, de obedecer aos mandamentos de Jesus?
Você tem sofrido oposição e perseguição por ser fiel a Deus?. Há
momentos que sofremos, não por estarmos na contramão, mas por
andarmos pelo caminho direito. O mundo odiou a Cristo e também vai
nos odiar. Seremos perseguidos por vivermos na luz.
Em segundo lugar, como conciliar a tempestade com a presença
de Jesus (4:35, 36). O fato de Jesus estar conosco não nos poupa de
certas tempestades. Ser cristão não é viver numa redoma de vidro,
numa estufa espiritual. O céu não é aqui. Jesus foi a uma festa de
casamento e mesmo ele estando lá, faltou vinho. Um crente que anda
com Jesus pode e muitas vezes enfrenta também terríveis
tempestades. A tempestade ajudou os discípulos a entenderem que
podemos confiar em Jesus nas tempestades da vida.
Em terceiro lugar, como conciliar a tempestade com o sono de
Jesus. Talvez o maior drama dos discípulos não foi a tempestade, mas o
fato de Jesus estar dormindo durante a tempestade. Na hora do maior
aperto dos discípulos, Jesus estava dormindo. Quando Jesus fez
cessar o vento e o mar, e eles se acalmaram como uma criança que se
aquieta diante da ordem e autoridade do pai, Mateus diz que os
discípulos se maravilharam. Marcos diz que eles temeram
grandemente. Antes eles tinham medo da natureza. Agora eles temem o
criador da natureza. Antes eles estavam amedrontados pelo vento,
agora estão cheios de temor pelo Senhor do vento. Agora eles estão
cheios de temor e admiração diante do poder de Jesus. A quem você
teme: as circunstâncias ou o Senhor das circunstâncias?

Extraído
Com afeto, seu Pastor

Ordem de culto - Domingo (Manhã)
Prelúdio

Instrumental

Boas vindas
Comunicações
Confiar em Deus é acreditar no Seu amor, é saber que a Sua
vontade é o melhor para nós.
Recitativo Bíblico: Salmos 9:10; Salmos 125:1
Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais
abandonas os que te buscam. Os que confiam no Senhor são
como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para
sempre.
Momento de cânticos

Note e Anote
MINISTÉRIO DE AÇÃO SOCIAL
EXAME DE VISTAS GRATUÍTO
Será realizado na próxima quarta-feira dia 30/08 das 8h às
11h aqui no salão social da nossa Igreja. Aproveite e compre
seus óculos sem burocracia, parcelado no cartão ou carnê.
Doe 1 quilo de alimento não perecível.
Maiores informações: Flávio 98847:7408
JORNADA DE JEJUM E ORAÇÃO
Iniciamos na sexta-feira passada mais uma jornada de jejum
e oração em prol da família. Venha e traga a sua família!. A
jornada irá até o dia 31/08
Horário: 6 às 7 da manhã no templo.

Grupo de Louvor

Em meio às tempestades da vida é preciso descansar em Deus
e entender que as provas não vêm para nos destruir, mas para
nos fortalecer.
Leitura Bíblica: Salmos 89:8,9; Isaias 43:2; Salmos 46:1-10(a)
Dirigente: Ó Senhor, Deus dos Exércitos, quem é semelhante a ti? És
poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade. Tu dominas o revolto
mar; quando se agigantam as suas ondas, tu as acalmas.
Congregação: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio
sempre presente na hora da angústia. Por isso não temeremos,
embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar,
embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam
sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de
Deus, o Santo Lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está! Não será
abalada! Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã.
Todos: Quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos
rios, eles não te submergirão; quando passares pelo fogo, não te
queimarás, nem a chama arderá em ti. Aquietai-vos, e sabei que eu
sou Deus.
Dízimo, uma expressão da nossa fé
Momento de Fidelidade

MINISTÉRIO DESPERTA DÉBORA
O Desperta Débora completa 7 anos de ministério e convida
.
toda a Igreja para a celebração do seu aniversário que
acontecerá no dia 16/09 às 18h30 aqui em nossa Igreja.
Tema: “É impossível uma mãe orar e não ter o que contar”.
Divisa: Ó Senhor Deus, eu te louvarei com todo o coração e
contarei todas as coisas maravilhosas que tens feito.
(Salmos 9:1)
Preletora: Thábata Laís Yamamoto Hora
MINISTÉRIO DE FAMÍLIA

Vem aí o 2º Congresso de Família
Tema: “Agradando a Deus na família”
Data: 10,11 e 12 de novembro de 2017
Preletores: Pr. Heleénder e Anna Eliza – Vitória ES
Local: em nossa Igreja

Tales Magalhães

Hino 335 C.C. O gôzo da vida

Oração
Mensagem Musical

Vivian Gundim

Reflexão Pastoral

Pr. Pedro Chagas

Poslúdio

Instrumental
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==============================================
Nossos cultos são transmitidos ao vivo todos os domingos
pelo nosso site
www.lindinopolis.org.br
e
pela FM Conquista 105,9
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II

Escalas de Serviços

Domingo 27/08
Diáconos de plantão Leninha, Ivaneide, Nilza
Finanças Roque, Faura, Júnior, André
Recepção Grupo Naftali
Segurança Carlos, Admilson
Audiovisual Álan, William
Quarta-feira 30/08
Diáconos de plantão Leninha, Ivaneide, Nilza
Finanças Edjorge, Faura, André
Recepção Grupo Naftali
Audiovisual Izabel
Domingo 03/09
Diáconos de plantão Clébia, Lucinha, Nete
Finanças Vivian Maurício, Leonardo, Mel
Recepção Grupo José
Segurança
Audiovisual
Quarta-feira 06/09
Diáconos de plantão Clébia, Lucinha, Nete
Finanças Robert, Ewerson, Selma
Recepção Grupo José

Aniversariantes
Andressa Santana Bahia da Silva
Marylene de Souza Fernandes
Vilma de Oliveira
Jefferson Rocha Pires
Zaidê Maria Andrade Barros
Célia Maria Silva
Maria José Cardoso Ferreira Lima
Ana Cláudia Moreira dos Reis Ferreira
Ana Paula dos Santos Oliveira
Elayne Cristina Neves Melo
Marcelo Costa de Oliveira
Maria de Lurdes Borges Câmara
Rodrigo Souza Bezerra
Shalon Rocha Borges
Valdeci Souza Silva
Ádryan Lucas Santos Messias
Cátia Cilene Silva Santana
Hilda de Andrade
Juliane Santos Souza
Ricardo Santos de Cintra Matos
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27/08
28/08
28/08
29/08
29/08
30/08
30/08
31/08
01/09
01/09
01/09
01/09
01/09
01/09
01/09
02/09
02/09
02/09
02/09
02/09

9962-1419
8805-9991
3634-9735
9929-2008
9134-0693
8828-3616
3639-2308
8143-0339
8801-8395
8803-3865
8826-7253
8107-5259
8825-2381
8884-4508
9982-0117
8862-7460
8807-4108
8865-2668

