2ª feira

Tema Anual: Multiplicando discípulos: a marca de uma
igreja saudável
Prelúdio

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

5ª feira

14:30
19h

Gabinete Pastoral
PGM’s

3ª feira

Instrumental

Discipulado é uma relação de compromisso mútuo de alguém
que deseja crescer ensinando, com alguém que deseja crescer
aprendendo.
Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo; ensinem e
aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem
salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu
coração. Colossenses 3:16
Momento de Cânticos

Grupo de Louvor

Deus quer que sejamos mais do que simples testemunhas e
pregadores da palavra. Ele nos deu a tarefa de fazer discípulos
Leitura Bíblica: 2 Timóteo 2:1-13
Dirigente: Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em
Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas
testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de
ensinar a outros.
Homens: Suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo
Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil,
já que deseja agradar aquele que o alistou.
Mulheres: Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como
vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que
trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da
colheita.
Dirigente: Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará
entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos
mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual
sofro a ponto de estar preso como criminoso; contudo a palavra de
Deus não está presa.
Todos: Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também
eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna.
Dirigente: Esta palavra é digna de confiança: Se morremos com ele,
com ele também viveremos; se perseveramos, com ele também
reinaremos.
Todos: Se o negamos, ele também nos negará; se somos infiéis, ele
permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo.
Momento de Fidelidade
Observar”
Oração

Hino congregacional 465 HCC “Crer e

Mensagem Musical
Reflexão Pastoral

Pr. Pedro Chagas

Poslúdio

Música “Permaneça em mim”
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Conquista FM 105,9

Boas vindas/Comunicação:

Sábado

Domingo

19h30m

Culto da Juventude

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

Classificados
ROSART
MIRELA CABELEIREIRA
SUCOS NATURAIS
A lojinha do seu lar. Conjunto
Escova, corte, hidratação,
Vendemos sucos da fruta,
de cozinha , pano de prato,
vários sabores. Temos também relaxamento, cauterização, progressiva, colchas e lençóis, caixinhas,
bandejas e outros.
o suco DETOX. Experimente!!!
etc...3231-4275 Mirela
Rosinha 3231-8362
contato: 98168:0147 Eliete
MÁRCIA VITAL ATELIÊ
ORIENTAÇÃO E REVISÃO DE
Artesanato, bordados
TRABALHOS CIENTÍFICOS
computadorizados,
arranjos,
TERRENO PARA VENDA
Adriana e Lucimara Oliveira
Vendo um terreno com 480m² cursos, presentes, decorações.
Fones:
3231-6462 / 8107-2186
Contato: Márcia 3231-9886
no Couto em frente ao Grupo
Escolar.
Contato: Flávio 8847:7408 //
O BOTICÁRIO
ORTECON
9104:1153 whatsapp
Vendo a linha O Boticário
CONTABILIDADE
Margarete 8808-6387
C&V CALDOS
Amândio Santos
Vendemos caldos de vários
98878:4032
NOÉLIA MODAS
sabores, aceitamos
Galeria Jorge Amado loja 2 –
encomendas para eventos
Centro
(entrega a domicílio). Contato:
Tel. 8822-2425 - Noélia
Vera 8819-3582/9131-0849

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

848

19 de fevereiro de 2017

Do Gabinete Pastoral
A dimensão da Palavra de Deus
O escritor de Hebreus afirmou: "Porque a palavra de Deus é
viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois
gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e
medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do
coração" (Hb 4,12). Diante desta afirmação, percebemos o alcance
imensurável da Palavra de Deus: ela é "viva" porque é atuante em
todos os tempos; é "eficaz" porque sempre atinge os seus objetivos.
A sua "penetração", dividindo dois elementos, indivisíveis, do ponto
de vista religioso, destaca o quanto ela é profunda em relação ao
seu poder de convencimento.
A Bíblia é a "fonte" inesgotável da revelação que Deus fez de
si mesmo a nós, ela é necessária e suficiente para responder-nos
em todas as questões de fé. Qualquer experiência pessoal, no
âmbito da fé, que extrapole aos princípios hermenêuticos da
Palavra, deve ser desprezado. A Bíblia deve sempre prevalecer
diante de qualquer especulação ou indagações particularizadas.
Ela se faz interpretar e é capaz de elucidar todos os "mistérios" da
fé.
Quando abandonamos a Palavra para sermos guiados por
"sugestões" ou "achismos", demonstramos que estamos aquém do
nível de maturidade que Deus espera de nós. Maturidade essa que
só é possível pela dinâmica da Palavra. Daí, porque temos hoje
tantos crentes vivendo manipulados e sendo objetos de exploração
por iniciativa daqueles que não têm nenhum preparo para a tão
relevante tarefa do ensino. Falta-lhes conhecimento das
ferramentas necessárias para uma boa interpretação do "antigo"
para uma apropriada aplicação do "novo", na tentativa de
responder às necessidades emergentes.
Vivamos a Palavra, busquemos seus ensinos. Conheçamos
a sua dimensão, sejamos felizes e prósperos. Assim vive o justo em
relação à Palavra: "Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua
lei medita de dia e noite" (Sl 1.2). Que essa seja a nossa atitude: a
busca coerente pela dimensão da Palavra; o nosso desejo ardente
de conhecê-la, praticá-la e defendê-la. Amém.
Extraído
Com afeto, seu Pastor

Ordem de culto - Domingo (manhã)
Tema Anual: Multiplicando discípulos: a marca de uma
igreja saudável
Prelúdio
Instrumental
De manhã ouves, Senhor, o meu clamor; de manhã te
apresento a minha oração e aguardo com esperança.
Salmos 5:3
Hino congregacional

401 HCC “Logo de manhã”

Boas vindas/Comunicação:
Discipular é transmitir a vida de Jesus
Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados,
e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se
entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma
agradável a Deus.
Efésios 5:1,2
Momento de cânticos

Grupo de Louvor

Discipular é colocar em prática todas as coisas que
Jesus ensinou!
Leitura Bíblica (em uníssono): 1 João 4:7; Tiago 1:17-25
Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de
Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.
Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes,
enganando-se a si mesmos.
Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é
semelhante a um homem que olha a sua face num espelho
e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua
aparência.
Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que
traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não
esquecendo o que ouviu mas praticando-o, será feliz naquilo
que fizer.
Momento de Fidelidade Hino congregacional 408 HCC
“Quero ser um vaso de benção”
Oração
Mensagem Musical
Reflexão Pastoral
Poslúdio

Pr. Pedro Chagas
Música “Permaneça em mim”

Note e Anote
CONHECENDO NOSSOS NOVOS IRMÃOS
Raquel Porto Guedes - Tel: 8141-8008
Isabelle Santos Chaves – Tel:8875-3492
José Carlos Jesus Lopes – Tel: 8856-0251
MINISTÉRIO DE FAMÍLIA
CURSO DE NOIVOS
Nos próximos meses de março e abril estaremos
oferecendo o curso de noivos (vida conjugal).Os
interessados procurem o Pr. Rubem ou Meirinha, a
secretária da Igreja.
SEMINÁRIO “O AMOR QUE PERMANECE PARA
SEMPRE”
Data: 04 a 11 de março
Horário: às 19h30
Público alvo: casais
Inscrição na secretaria da Igreja
.
MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO CRISTÃ
Retorno do LindKids 05/03
MINISTÉRIO DE JOVENS
RETIRO DE VERÃO – Juventude Lindinópolis
Data: 25 a 28 de fevereiro
Faça sua inscrição com a coordenação do ministério
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Escalas de serviços

Domingo 19/02
Diáconos de plantão Gurita, Leninha,Clébia
Finanças Robert, Selma, Maurício, Faura, Ewerson
Recepção Grupo Aser
Audiovisual
Acompanhamento N. convertidos Sobral, Suely, José Carlos
Segurança Eduardo, Elvis, Humberto
Quarta-feira 22/02
Diáconos de plantão Gurita, Leninha,Clébia
Finanças Edjorge, Edilson, Selma
Recepção Grupo Aser
Domingo 26/02
Diáconos de plantão Rubem, Ana, Railda
Finanças Edilson, Faura, Júnior Huk, André Luiz
Recepção Grupo Benjamin
Audiovisual
Acompanhamento N. convertidos Cristiano, Gilton
Segurança Josimar, Tales
Quarta-feira 29/02
Diáconos de plantão Rubem, Ana, Railda
Finanças Edilson, Faura, André Luiz
Recepção Grupo Benjamin

Aniversariantes
MINISTÉRIO DE COMUNHÃO
PGM’S - comunicamos aos facilitadores, secretários e
anfitriões que os estudos dos PGM’S estarão disponíveis
nos seguintes dias e horários:
Domingo à noite
Segunda à tarde
Quarta à noite
============================================
Visite nosso site: www.lindinopolis.org.br
Conheça a nossa história, assista vídeos dos cultos já
gravados, veja fotos diversas e outros. Os cultos de
domingo são transmitidos ao vivo em nosso site e pela FM
Conquista 105,9

Itamar Santos de Oliveira
Júlia Pereira Dias
Melissa Lima de Godoy Barbosa
Vânia Silva de Santana Honorato
Ana Claudia Alves Silva
Vanúzia Campos Santos Ribeiro
Vera Lúcia Cardoso de Souza
Vivaldo da Silva Ribeiro Júnior
Cinira de Araújo Farias Fernandes
Laisa de Oliveira Batista
Vívian Tatiane Pereira da Silva
Alex Silva de Oliveira
Carlos Alberto Júnior
Eliete Ribeiro da Silva Novaes Costa
Luciana da Silva Oliveira
Osvaldo Carlos Santos da Silva
Breno Carvalho da Silva
Dannyele dos Santos Oliveira
Vanessa dos Santos Lemos
Ademilson de Jesus Silva
Edna Pereira do Espírito Santo
Maria Fátima Murillo Santos

19/02
19/02
19/02
19/02
20/02
20/02
20/02
20/02
21/02
21/02
22/02
23/02
23/02
23/02
23/02
23/02
24/02
24/02
24/02
25/02
25/02
25/02

3086-1842
3634-1213
9109-1029
3231-2282
8842-2441
8852-0105
3231-2281
8835-8929
9961-0070
8867-0651
8809-1690
8801-4598
8168-0147
8802-5231
8811-6258
8177-0063
9999-5917
8828-8775
8158-4069
9966-1096
3231-2781

