16º Aniversário da Congregação Esperança

2ª feira

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

5ª feira

14:30
19h

Gabinete Pastoral
PGM’S

3ª feira

Tema anual: Crescimento saudável, uma Igreja que
estuda a Palavra e vive em comunhão
Prelúdio

19h30m

Instrumental

A Igreja é um povo escolhido por Deus, chamado para
a santificação e enviado para a evangelização
Recitativo Bíblico: Efésios 1:4; Salmos 19.14
Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do
mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua
presença. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu
coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha
minha e redentor meu!
Momento de cânticos
Mensagem Musical

Participação teatral

Mensagem Musical

Gleide

A Igreja de Cristo é por ele fortalecida e protegida, pois
Deus é o guarda Fiel do seu povo
Leitura Bíblica: Deuteronômio 7:6-9
Dirigente: Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o
seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os
povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro
pessoal.
Congregação: O Senhor não se afeiçoou a vocês nem os
escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos,
pois vocês eram o menor de todos os povos.
Todos: Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus;
ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por mil
gerações daqueles que o amam e guardam os seus
mandamentos.
Ministração com danças Coreografia Grupo Consagração
Momento de Fidelidade
Oração

Instrumental

Mensagem Musical

Lohanna Santos

Reflexão Pastoral
Cântico final

Pr. Wilson Costa
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Cnquista FM 105,9

Boas vindas/Comunicações:

Sábado

Domingo

19h30m

Culto da Juventude

9h
15h30m
18h
18h30m
19h

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

Classificados
MANANCIAL
ORCONTAF SC LTDA
Purificador de água
natural/gelada Soft Everest e Escritório de contabilidade e
assessoria
contábil fiscal
bebedouros de pressão
Lúcia 3222:2047
3634-3514 / 8127-6979
Railde
ALA D'GUST
Bolos, tortas, doce finos e
TERRENO PARA VENDA
tradicionais. Faça sua
Vendo um terreno com 480m²
encomenda.
no Couto em frente ao Grupo
Tel: 8865-2274 Débora
Escolar.
Contato: Flávio 98855:0067 /
ANDRADE MULTICOMPRAS
9123:5669 whatsapp
Material escolar e livros didáticos.
ANÚNCIO
Aluga-se um apart. com 2
suites, living, cozinha, área de
serviço e garagem. Ambiente
evangélico
Olival/Beny Tel. 9974-2095
9984-4344

Lojas no centro, Malhado e Nelson
Costa
Enoch 3231-2220

Orientação e revisão de
trabalhos científicos

CLODOALDO FOTOS
Fotos em geral
Casamentos, aniversários e
reportagem
Clodoaldo 9992-1000
MIRELA CABELEIREIRA

Escova, corte, hidratação,
relaxamento, cauterização,
progressiva, etc...
3231-4275 Mirela
Márcia Vital Ateliê
Artesanato, bordados
computadorizados, arranjos,
cursos, presentes,
decorações.
Contato: Márcia 3231-9886

Adriana e Lucimara Oliveira
Fones: 3231-6462 / 8107-2186
8128-0481 / 8877-5240

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

6

www.lindinopolis.org.br

Atividades Regulares

Ordem de Culto - Domingo 20/11 - noite

Igreja Batista Lindinópolis
Congregação Esperança
Ano 2016

18, 19 e 20 de novembro de 2016

Do Gabinete Pastoral

Congregação Esperança

16 anos servindo ao Senhor
A Deus seja a glória pelas bençãos sem fim!
Cada dia é um trabalhar de Deus. Todos os dias Ele nos
abençoa com toda sorte de bênçãos. Cada dia trabalha nosso
caráter. Cada dia nos dá livramentos os quais muitas vezes
sequer tomamos conhecimento. Os dias passam e a mão de
Deus está sobre nossa vida nos momentos bons e nos
momentos ruins.
Se olharmos bem, perceberemos que o Senhor nos
presenteia até mesmo com pequenos desejos que temos. E no
final do dia, quando vamos descansar muitas vezes expomos a
Deus em oração as nossas dificuldades mas esquecemos de
agradecer . Se passamos vinte e três horas agradáveis e uma
hora desagradável lembraremos apenas do dissabor daquilo
que nos entristeceu.
Temos que aprender a ser gratos. Um coração cheio de
gratidão consegue perceber as coisas novas que Deus faz a
cada dia. Consegue perceber até mesmo no deserto um oásis
por Ele providenciado.
Quer ter essa visão? Comece a agradecer e agradecer
todos os dias por todos os momentos. Sua visão mudará e
começará a enxergar o invisível aos olhos humanos. Enxergará
a água no meio do deserto, a pequena melhora no meio da
enfermidade, a provisão de Deus no meio da escassez, a
presença consoladora do Senhor em meio a solidão.
Sejamos sempre gratos e nossos olhos se abrirão para o
que Deus está fazendo em nossas vidas.
Extraído
Com afeto, seu Pastor

Ordem de Culto - Sexta-feira 18/11

Ordem de Culto - Sábado 19/11 - noite

16º Aniversário da Congregação Esperança

16º Aniversário da Congregação Esperança

Tema anual: Crescimento saudável, uma Igreja que
estuda a Palavra e vive em comunhão

Culto de posse ao Ministério Pastoral
Pr. Cristiano Cerqueira Cruz

Prelúdio

Instrumental

Prelúdio:
Boas vindas/Comunicações:

Instrumental

Boas vindas/Comunicações:
Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso, estamos
alegres.
Se da vida as ondas agitadas são; se, desanimado,
julgas tudo vão, conta as muitas bênçãos, conta a cada
vez, e hás de ver, surpreso, quanto Deus já fez.
Senhor meu Deus! Quantas maravilhas tens feito! Não se
pode relatar os planos que preparaste para nós! Eu queria
proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos!
Salmos 40:5

Quando Deus está à frente qualquer vitória é possível
Recitativo Bíblico: 2 Timóteo 2:15; Salmo 40:11
Procura apresentar-te aprovado diante de Deus, como
obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja
corretamente a Palavra da verdade. Deleito-me em fazer a
tua vontade, ó Deus meu; sim, a tua lei está dentro do
meu coração.
Momento de cânticos
Ministração com danças

Ministração
Participação

Grupo de louvor da sede
.
Coreografia
Grupo Manancial

Coreografia da Igreja Batista Missionária
Grupo de teatro Congregação Esperança

Momento de cânticos Grupo de louvor da Cong. Esperança
Em Cristo somos uma Igreja vitoriosa e nos regozijamos,
pois, Deus tem sido o nosso refúgio e fortaleza.
Leitura Bíblica: Salmos 126:1-6
Dirigente: Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião,
foi como um sonho.
Congregação: Então a nossa boca encheu-se de riso, e a
nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se
dizia: "O Senhor fez coisas grandiosas por este povo".
Todos: Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso
estamos alegres.
Homens: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos
ribeiros no deserto.
Mulheres: Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de
alegria colherão.
Todos: Aquele que sai chorando enquanto lança a semente,
voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes.

Quando o servo se coloca no centro da vontade de
Deus, aprende a depender dele, ele atende às ordens
de Deus nada o detém
Leitura Bíblica: Josué 1:7-9; I João 5:4
Dirigente:Somente seja forte e muito corajoso! Tenha o
cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés
ordenou a você; não se desvie dela, nem para a direita nem
para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde
quer que andar.
Congregação: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.
Dirigente: Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e
corajoso! Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o
seu Deus, estará com você por onde você andar".
Todos: O que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a
vitória que vence o mundo: a nossa fé.
Momento de Fidelidade

Instrumental

Oração
Ministração com danças

Coreografia Santa Geração
Inspiração Musical

Reflexão Pastoral
Cântico final
Poslúdio

Grupo Peniel

Pr. Bruno Tavares
Reflexão Pastoral
Poslúdio
Instrumental

Pr. Pedro Chagas
Instrumental

II

Note e Anote

40 DIAS DE JEJUM E ORAÇÃO EM PROL DA FAMÍLIA
A cada dia da nossa Jornada, temos visto o agir de Deus.
Grandes coisas Deus tem feito por nós, e por isso estamos
alegres. Junte-se a nós!!. Nos reunimos das 6 às 7 da manhã no
templo. Oração e intercessão, momento de louvor, reflexão da
Palavra, entrega de pedidos de oração.
“Por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai”.
Ef. 3:14
MINISTÉRIO DE COMUNHÃO
Amanhã dia 21/11 às 19h na Lind, haverá reunião com todos os
facilitadores, secretários e anfitriões dos PGMs.
AGENDA DA LIND PARA OS MESES DE 11 e 12/2016
26 e 27/11 Programação de encerramento do Lindkids
27/11 a 11/12 Gincana da EBD com a Igreja
03/12 Foto oficial do coral infantil e do LindCoral às 15h
18/12 Café da comunhão (último culto da manhã em 2016)
25/12 NÃO teremos culto pela manhã, só à noite
MINISTÉRIO DE FAMÍLIA
CASAMENTO COLETIVO
Acontecerá no dia 17/12 aqui na Lind

Aniversariantes
Eloá Lacerda dos Santos
Sandra Catharina Elias Lopes Santos
Otavina Lima dos Santos
Rosemeire Moreira dos Reis
Jamilly Pereira dos Santos

18/11
18/11
19/11
19/11
20/11

8104-6301
8109-6879
3231-8643
8868-7713
3634-3536

