2ª feira

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

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
Congregação Esperança, Nelson Costa e Couto
Culto nos Lares

3ª feira

Instrumental

Temos uma aliança de sangue com Jesus... Aliança com preço de
cruz
Comunhão de graça e de luz
Recitativo Bíblico:Hebreus 13:20,21
O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta
dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande Pastor das ovelhas,
os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele, e opere
em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a
glória para todo o sempre. Amém.
Momento de cânticos
Mensagem Musical Raimundo Gundim
É no sangue de Cristo, no sangue do Cordeiro, no sangue da
cruz de Cristo, no sangue da eterna aliança que lavamos as
nossas vestiduras para entrarmos com Ele na presença de Deus!
Leitura Bíblica:Jo 1.29; Colossenses 1:15-20
Dirigente:“Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo”
Mulheres:Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a
criação,pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as
visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou
autoridades; todas as coisas foram criadas por ele e para ele.
Homens:Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste.Ele é a
cabeça do corpo, que é a igreja; é o princípio e o primogênito dentre os
mortos, para que em tudo tenha a supremacia.
Todos:Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude,e
por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão
na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu
sangue derramado na cruz.
Poesia Jailton Oliveira
Momento de Fidelidade
Oração

Instrumental

“Este cálice é a nova aliança no meu sangue” O que foi realizado
na cruz de uma vez por todas. Todo o relacionamento com Deus
e com o próximo nasce e se sustenta sobre este alicerce.
Recitativo Bíblico: I Jo 1.7
Se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os
outros, e o sangue de Jesus, seu Filho nos purifica de todo o pecado.
Mensagem Musical

Raineudes Santos

Reflexão Pastoral
Celebração da Ceia do Senhor

Pr. Pedro Chagas

Poslúdio

Instrumental
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Prelúdio
Boas vindas/Comunicações

19h30m

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.
C&V Caldos
Vendemos caldos de vários
sabores, aceitamos
encomendas para eventos
(entrega a domicílio).
Contato:
Vera 8819-3582/9131-0849

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
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www.lindinopolis.org.br

Atividades Regulares

Ordem de Culto - Domingo (noite)

IGREJA BATISTA

LINDINÓPOLIS
Pr. Pedro de Jesus Chagas
Ano 2016

817

17 de julho de 2016

Do Gabinete Pastoral
A influência do cristão: o sal e a luz
Mateus 5:13-16
As bem-aventuranças descrevem o caráter essencial dos
discípulos de Jesus; o sal e a luz são metáforas que denotam a sua
influência para o bem no mundo.
Ademais, a simples idéia de que os cristãos podem exercer uma
influência sadia no mundo deveria nos causar um sobressalto. Que
influência poderia, exercer as pessoas descritas nas bemaventuranças, neste mundo violento e agressivo? Que bem duradouro
poderiam proporcionar o humilde e o manso, os que choram e os
misericordiosos, ou aqueles que tentam fazer paz e não guerra? Não
seriam simplesmente tragados pela enchente do mal? O que poderiam
realizar aqueles cuja única paixão é apetite pela justiça, e cuja única
arma é a pureza de coração? Essas pessoas não seriam frágeis demais
para conseguir realizar alguma coisa, especialmente se constituem
uma minoria no mundo?
É evidente que Jesus não participava desse ceticismo. Antes, o
contrário. O mundo, sem dúvida, perseguirá a igreja (10-12); apesar
disso, a igreja é chamada para servir a este mundo que a persegue (1316). “Vossa única vingança”, expressou Rudolf Stier, “deve ser o amor e
a verdade contra o ódio e as mentiras”. Por mais incrível que pareça,
Jesus referiu-se àquele punhado de camponeses palestinos,
chamando-os de sal da terra e luz do mundo, por causa do alcance que
sua influência teria. Também é notável providência divina que, neste
mais judaico dos quatro Evangelhos, haja uma tal alusão a toda a terra,
ao poder benéfico de alcance mundial dos discípulos de Cristo.
A fim de definir a natureza de sua influência, Jesus recorreu a
duas metáforas domésticas. Todo lar, por mais pobre que seja, usava e
ainda usa tanto o sal como a luz. Assim como acontece com o sal,
também a afirmação referente à luz foi seguida de uma condição: Assim
brilhe também a vossa luz diante dos homens. Se o sal pode perder sua
salinidade, a luz em nós pode transformar-se em trevas. Mas nós temos
de permitir que a luz de Cristo de nós brilhe para fora, a fim de que as
pessoas a vejam.
A verdade básica que jaz por trás destas metáforas, sendo
comum às duas, é que a Igreja e o mundo as comunidades separadas.
De um lado está “o mundo”; de outro, “vós” que sois a luz do mundo. É
verdade que as duas comunidades (“eles” e “vós”) estão relacionadas
uma com a outra, mas essa relação depende da sua diferença.
Extraído
Com afeto, seu Pastor

Ordem de Culto - Domingo (manhã)
Tema anual: Crescimento saudável, uma Igreja que
estuda a Palavra e vive em comunhão
Prelúdio

Instrumental

Boas vindas/Comunicações
Somos sal da terra e luz do mundo!. Como discípulos amados
do Senhor Jesus, temos a capacidade de dar sabor e um
tempero especial a este mundo, porque conhecemos o único e
verdadeiro Deus.
Leitura Bíblica:Mateus 5:13,14,16
Dirigente:"Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor,
como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora
e pisado pelos homens.
Congregação:"Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder
uma cidade construída sobre um monte.
Todos:"Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que
vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos
céus"
Dirigente: A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada
vez mais até à plena claridade do dia.
Mulheres: Meu filho, escute o que lhe digo; preste atenção às minhas
palavras.
Homens: Nunca as perca de vista; guarde-as no fundo do coração,
pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser.
Todos: Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda
a sua vida.
Momento de cânticos
Mensagem Musical
Momento de Fidelidade

Wilson Borges
Instrumental

Oração
Panorâmica da revista da EBD “O comportamento do crente” Pr.
Pedro Chagas
Poslúdio

Instrumental

Note e Anote
MINISTÉRIO DE AÇÃO SOCIAL
EXAME DE VISTA GRATUÍTO
Será realizado no próximo dia 21/07 a partir das 8h da
manhã no salão social da Igreja. Aproveite e compre seus
óculos parcelados no carnê ou cartão. Teremos exposição
de várias armações de óculos (modelos modernos) com
garantia.
Contato: Flávio Social 98855-0067 / 99123-5669
LEITURA BÍBLICA
17 de julho (domingo) II Crônicas 26-27/ Esdras 7-8
18 de julho (segunda) II Crônicas 28 /Esdras 9-10
19 de julho (terça) II Crônicas 29 / Neemias 1-2
20 de julho (quarta) II Crônicas 30-31 / Neemias 3-4
21 de julho (quinta) II Crônicas 32/ Neemias 5-6
22 de julho (sexta) II Crônicas 33 / Neemias 7-8
23 de julho (sábado) II Crônicas 34 / Neemias 9
24 de julho (domingo) II Crônicas 35-36/ Neemias 10
.
MINISTÉRIO DE FAMÍLIA
PASSEIO PARA AS ILHAS DE BARRA GRANDE
Será no dia 7 de setembro (feriado nacional) valor
R$ 120,00 por pessoa, incluindo transporte, almoço, taxas
de embarque. Um passeio maravilhoso e inesquecível!!!
Garanta o seu lugar!. Procure Pr. Rubem ou Rita
MINISTÉRIO DE EVANGELISMO
A nossa Igreja estará realizando o 1º Seminário de
Treinamento para Evangelismo com o Pr. Alberto Quadros
(Itabuna). Será no dia 30/07 das 14h às 18h aqui na Lind.
Faça sua inscrição na secretaria a partir de amanhã.
XII INTERLIND
A nossa Igreja completa 58 anos de existência no dia 5 de
agosto. Estaremos realizando o XII INTERLIND
(congresso interno) no período de 5 a 7 de agosto. Tema:
Crescimento Saudável, uma Igreja que estuda a Palavra e
vive em comunhão. Orador oficial: Pr. Matheus Guerra
Guimarães (Salvador).
==========================================
Acesse o nosso site: www.lindinopolis.org.br
A transmissão do nosso culto é feita pelo nosso site e pela
Conquista FM 105,9
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Escalas de serviço

Domingo 17/07
Diáconos de plantão Cristiano, Iná, Railda
Finanças Mel, Selma, Leonardo, Robert
Recepção José
Audiovisual
Acompanhamento N.convertidos Suely, Sobral
Quarta-feira 20/07
Diáconos de plantão Cristiano, Iná, Railda
Finanças Edilson, Priscila, Eduardo Roque
Recepção José
Audiovisual
Domingo 24/07
Diáconos de plantão Rubem, Cristiano, Ceo
Finanças João, Eduardo, Maurício, André Luiz
Recepção Aser
Audiovisual
Acompanhamento N.convertidos José Carlos, Gilton, Cristiano
Quarta-feira 27/07
Diáconos de plantão Rubem, Cristiano, Ceo
Finanças Edilson, Eduardo Roque, Leonardo, André
Recepção Aser
Audiovisual

Aniversariantes
Leandro dos Santos Morais
Volney de S. Fernandes
Ana Lucia Bispo dos Santos São Bento
Creuza Lima Ribeiro
Maria de Fátima Lima Magalhães
Natanael Santos Paiva
Renildo Reis Araújo
Sônia Maria Ribeiro de Souza
Cristi Aline Araujo Arruda Lucas
Rosângela Lopes de Almeida
Ana Angélica da Silva dos Santos
Camilla de Paula Carvalho Monteiro Bittencourt
Enoch Andrade Silva
Juvência Santos Silva
Robert de Godoy Barbosa
Roseline Farias Sales
Emille Sóelia Reis Soares de Sá
Lucineide Damasceno Lima
Maria Raimunda Bispo dos Santos
Mario Ferreira de Oliveira Júnior
Cristian Bernardino da Silva
Patrícia Carvalho Oliveira
Rubem Ferreira de Souza

18/07
18/07
19/07
19/07
19/07
19/07
19/07
19/07
20/07
20/07
21/07
21/07
21/07
21/07
21/07
21/07
22/07
22/07
22/07
22/07
23/07
23/07
23/07

8125-4561
9198-3286
8823-1323
3231-4820
3634-9319
8845-3483
3081-0124
9965-3687
9962-4834
9116-9650
8833-3175
8106-1816
3231-3014
9107-5255
8819-3605
8123-6800
8816-2360
8806-4871
8116-1347
9119-6739
9177-5515
8804-2981

