Lind - ontem e hoje

Domingo INTERLIND - Domingo (tarde) - 03 de agosto - 14:30h
Boas Vindas e Comunicações:
Leitura bíblica: Mateus 5.13-16
Dirigente: Vós sois o sal da terra; e se o sal for insípido, com o que se há de
salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos
homens.
Congregação: Vós sois a luz do mundo: não se pode esconder uma cidade
edificada sobre um monte; nem se acende a candeia e se coloca debaixo do
alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa.
Todos: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as
vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.
Cantos de louvor:
Oração:
Divisão dos grupos de estudo:

Domingo - INTERLIND - 03 de agosto (noite) - 18:30h
Prelúdio:
Boas Vindas e Comunicações:
Oração:

Crescimento saudável: o desafio de uma Igreja
amadurecida.
... Que canta e se regozija pelas benignidades do Senhor ao
longo desses anos.
Leitura bíblica alternada:
Salmos 33.1,4; I Crônicas 16.8,9
Mensagem Musical:
Cantos de Louvor e adoração:
Oração de Louvor:

LIND CORAL

... Que, como Povo escolhido de Deus, anuncia suas virtudes até
que Ele venha!
Leitura bíblica alternada:
I Pedro 2:5,6,9
Dirigente: Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas
na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo,
oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de
Jesus Cristo.
Congregação: Pois assim é dito na escritura: Eis que ponho em Sião
um apedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia
jamais será envergonhado.
Todos: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação
santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele
que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz.
Dedicação de Vidas e bens/ Canto:

Graças Dou

Oração de consagração e gratidão:
Mensagem Musical:

Raineudes Santos

Mensagem bíblica:

Pr. Júlio Cezar Paiva

Canto final: “Enquanto houver amor” LINDCORAL e Congregação
Palavra de Gratidão:
Oração e bênção:
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56 Anos da Lind

1958 - 2014

IGREJA BATISTA

LINDINÓPOLIS
Pr. Pedro de Jesus Chagas
Ano XIV

Nº 716

01, 02 e 03 de agosto de 2014

Do Gabinete Pastoral
56 anos bem vividos

Classificados
DISK GÁS E ÁGUA
Chegou para Ilhéus a LIQUIGÁS
da Petrobrás.
Disk gás e água 3632-7474 /
8834-3310
Edjorge ou Sislândia
CAFFÉ ITÁLIA
A sua mais nova opção na arte de
saborear um bom café, tortas,
sorvete, cupcake.
Rua Tiradentes, 36 // 3231-3931
Rosart, A lojinha do seu lar
Conjunto de cozinha , pano de
prato, colchas e lençóis, caixinhas,
bandejas, porta-talher em MDF.
3231-8362

Shalon modas
A loja que investe em você
3634-5203

Salão Cantinho da Beleza
Todos os tipos de progressiva,
escova, corte, cauterização,
Regina 3634-0432 / 8843-1273
Escritório de Advocacia
Causas: Cíveis, comerciais
trabalhistas, criminais, fiscais,
juizados especiais.
Samuel – 9923-3995 / 3231-2994

PINGO DE GENTE - moda infantil
Galeria Bandeirantes - Rua Antônio
Lavigne de Lemos, 69 Centro
Contato: Alzira 3086-6200

CASA PARA ALUGAR
Av. Brasil, 614
Falar com Ivete: 3231-2355 /
8811-6613

REDE CONFINET
Monitoramento e
Rastreamento
Contato: Tales 8855-0350
3084-4412
Márcia Vital Ateliê
Artesanato, bordados
computadorizados, arranjos,
cursos, presentes, decorações.
Contato: Márcia 3231-9886

FÊNIX VÍDEO HD
Filmagem em alta definição
Aniversários, formaturas,
casamentos...
Gilson Lago 8817-1005
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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Em 05 de agosto de 1958 foi criada a Igreja Batista
Lindinópolis,cujo nome significa Linda Cidade. São 56 anos de
lutas,muitas lutas,dias difíceis; entretanto, as alegrias e
vitórias,as conquistas e realizações tem sido a marca mais
consistente de nossa história. E que história! Ainda nesta
quinta-feira,eu,Carol Fragassi e Ana Ferreira estimulados por
Meirinha nossa secretaria,olhávamos seduzidos algumas
fotografias antigas da nossa igreja que mostrava o início da
construção do nosso templo ao tempo em que ficávamos
pasmados ao identificarmos um rosto conhecido no meio de
tantas imagens. Com toda certeza o tempo nos foi favorável.
São muitas vidas transformadas pelo poder do evangelho,
famílias formadas,lares edificados; crianças, adolescentes e
Jovens que descobriram na experiência da fé, a razão de viver
e o sentido da vida; adultos e idosos unidos pelo mesmo ideal,
crescer e servir. Mas um crescimento saudável pois, isso é o
que se pode esperar de uma igreja amadurecida.
O Interlind é o nosso congresso interno. A cada dois
anos refletimos acerca do nosso propósito e desafio de sermos
uma igreja relevante para o nosso tempo e que faça diferença
na vida das pessoas e na história de nossa cidade. Acreditamos
que não é preciso temer ou fugir do passado, mas podemos
aprender muito com ele a fim de construirmos um presente e
futuro melhores; acho que estamos fazendo bem nossa lição de
casa. A Lind cresceu, tornou-se uma igreja alegre,igreja amiga e
acolhedora.Igreja que prega e vive o verdadeiro evangelho de
Jesus Cristo. Eis o nosso mais sublime ideal.
No passado muitos contribuíram para que a "barcaça"
se transformasse na vigorosa igreja que somos hoje. Honramos
suas vidas e lutas e pedimos a Deus,Senhor dos tempos,que
também nos use hoje com a mesma ousadia, pois a "pena" da
história está em nossas mãos.

Com afeto, seu Pastor.

56 Anos da Lind

Note e Anote

INTERLIND - Sexta-feira 01 de agosto 19:30h
Prelúdio:

Sopro e Piano

Comunicações/ Boas Vindas - Apresentação dos palestrantes do
INTERLIND
Hino Nacional Brasileiro:

Ana Valéria de Santana

Crescimento saudável: o desafio de uma Igreja
amadurecida.
...Que observa a Palavra de Deus e cumpre os seus
mandamentos
Leitura Bíblica:
Romanos 14.17-19
Pois o Reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e
alegria no Espírito Santo; aquele que assim serve a Cristo é
agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemonos em promover tudo quanto conduz à paz e a edificação mútua
Cantos de Louvor e Adoração:
Oração:

... Que vive uma vida de santidade
Recitativo bíblico:
Gálatas 5:22- 25
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade,
bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas
coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a
carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo
Espírito, andemos também pelo Espírito.
Mensagem Musical:

Mário Felipe e Jaynne Oliveira

Dedicação de Vidas e Bens/ Canto:

Olhando para Cristo 579 CC

Oração de consagração e gratidão

... Que cultiva a união e o amor ao próximo
Leitura Bíblica:

I João 4:11; I Coríntios 13:13

Mensagem Musical:

LIND CORAL

Mensagem Bíblica:

Pr. Júlio Cezar Paiva

Canto final:

LIND CORAL e Congregação

II

INTERLIND - Sábado (tarde) : 02 de agosto - 14:30h
Devocional
Sábado, 02.08.14 (Tarde)
Boas Vindas e Comunicações:
Leitura bíblica:
Eclesiastes 8.5; Salmos 119. 2,7, 33
Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal; e o coração do
sábio discernirá o tempo e o juízo. Como são felizes os que obedecem aos
seus estatutos e de todo o coração o buscam. Eu te louvarei de coração
sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Inclinei o meu coração a
guardar os teus estatutos, para sempre, até ao fim.
Cantos de louvor:
Oração:
Divisão dos grupos de estudo:

Sábado (noite): 02 de agosto - 19:30h
Prelúdio:
Boas Vindas e Comunicações:
Oração
Chamada à adoração:

Instrumental
Eloilson Guimarães

Crescimento saudável: o desafio de uma Juventude
saudável.
.

Jovens, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder!
Recitativo Bíblico:
I João 2.14; Salmos 148.12-13
Jovens, eu escrevi a vocês, porque são fortes, e em vocês a Palavra de
Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Moços e moças, velhos e
crianças, louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é
exaltado; a sua majestade está acima da terra e dos céus.
Cantos de Louvor e Adoração:
Jovens, porque sois fortes, crescei na graça e conhecimento de
Cristo!
Coreografia:
Vivian/Lilian e Michele
Leitura Bíblica Alternada:
Salmos 1.1-3
Dirigente:Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho
dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na
roda dos escarnecedores.
Jovens: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e
noite.
Todos: Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual
dá o seu fruto no seu tempo; as folhas não cairão, e tudo quanto fizer
prosperará.
Dedicação de Vidas e Bens/ Canto:
Oração de consagração e gratidão

“Brilha Jesus”

Jovens, porque sois fortes, guardai o coração, pois dele procedem
as saídas da vida!
Leitura Bíblica Alternada: Eclesiastes 12.1; 11.9; Provérbios 4.23;
Mateus 5.13,14 a 16
Mensagem Musical:
Eloá Lacerda dos Santos

Oração e Bênção:
Poslúdio:

Instrumental
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Mensagem bíblica:
Canto final:
Oração e Bênção:

Pr. Wilson Costa
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Escala de serviços

INTERLIND – Domingo (manhã): 03 de agosto
Prelúdio:
Boas Vindas e Comunicações:
Chamada à adoração:

Instrumental
Etna

Crescimento saudável: o desafio de uma família saudável.
... Família que busca unidade e louva o Senhor
Cantos de Louvor e Adoração
Leitura Bíblica com Hino- Amor fraternal CC 381
Jesus, Pastor amado, contempla-nos aqui; concede que sejamos um corpo só em ti.
Contendas e malícias que longe de nós vão! Nenhum desgosto impeça a nossa
comunhão.
Todos: I Coríntios 13.4
Pois, sendo resgatados por ti, ó Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor,
humildes, perdoando as faltas de um irmão, e todos ajudá-lo, com branda compaixão.
Leitura Alternada: Colossenses 3.12-15
Dirigente: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de
profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência.
Pais: Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os
outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou.
Filhos: Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito.
Todos: Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram
chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos.
Jesus, querido Mestre, ensina-nos a amar, e como tu sejamos, também no perdoar! Oh,
quanto carecemos do auxílio teu, Senhor! Unidos, supliquemos a Deus por esse amor!
Amém.
Oração de gratidão e súplica:
Mensagem Musical:
Shalon Borges e Yuri Santos
Leitura Bíblica Alternada:
Salmos 128.1-6
Dedicação de Vidas e Bens/ Canto:
Oração de consagração:
Mensagem Musical:
Margareth Lacerda
Mensagem Bíblica:
Pr. Júlio Cezar Paiva
Canto Final:
Oração e Bênção:

Aniversariantes

Irlane Soares dos Santos
Nadja Cristina Silva Chagas
Edna Santos Melo
Getúlio Oliveira Silva
Rodrigo da Hora dos Santos
Ângela de Oliveira Santos Assunção
Douglas Silva Lisboa
Érico Santos Souza
Vanilda Fagundes dos Santos de Oliveira
Alzimario Belmonte Vieira
Maria da Lapa da Silva Santos
Paulo Sérgio dos Santos
Amanda de Oliveira Sampaio
Francielly Reis Ferreira dos Santos
Lorena Oliveira de Santana
Marry Lopes da Silva
Carlos José da Silva
France Maria Santos Nascimento
Maria das Graças Conceição Araújo
Maria Luiza Oliveira de Deus Carvalho
Monique dos Santos Mendes
Zôemia Núbia Sampaio de Souza
Hanna Santana Barbosa
José Ailton Ferreira de Souza
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03/08
03/08
04/08
04/08
04/08
05/08
05/08
05/08
05/08
06/08
06/08
06/08
07/08
07/08
07/08
07/08
08/08
08/08
08/08
08/08
08/08
08/08
09/08
09/08

8173-1193
9953-9394
3231-2613
8826-4624
8809-4138
8807-4156
9974-4480
9977-1587
8843-1326
8176-1305
9983-6709
8843-1944
9135-1443
8811-3159
8827-7131
3231-1518
9991-8070
3632-7254
9108-1344
8817-7961
8843-4063
9955-9410
8159-8871

