Atividades Regulares
2ª feira

19h30m

Culto Grupo Resgate

3ª feira

6h
08:30
19h30m

Intercessão no Templo
Gabinete pastoral
Congregações, Esperança, Couto, Nelson Costa
Ministério Débora

4ª feira

19h30m

Culto de Oração na Sede

5ª feira

14:30
19h30m

Gabinete pastoral
Congregação Esperança, Couto, Nelson Costa
Culto nos Lares
Mulheres Cristãs em Ação

IGREJA BATISTA

LINDINÓPOLIS
Pr. Pedro de Jesus Chagas

Sábado

6h
19h30m

Intercessão no Templo
Culto da Juventude

Domingo

9h
15h30m
18h
18h30m
19h30m

EBD/Culto na Sede e nas Congregações
Atividade na Congregação Couto
Intercessão na Sede
Culto de Louvor e Adoração na Sede
Culto nas Congregações, Couto, Nelson Costa

Ano XIV

12 de julho de 2014

Do Gabinete Pastoral

CULTO DE CONSAGRAÇÃO AO
SANTO MINISTÉRIO PASTORAL

Classificados
Ceo Modas
Inverno ou verão, sempre
pensando em você! agora a
nova coleção e melhor
atendimento.

Andrade Multi Compras
Material escolar e livros didáticos. Lojas
no Centro, Malhado e Nelson Costa.
Compre e concorra a 15 megabikes
Enoch 3231-2220/3231-9950/3632-3646

TALTEC
Instalação e manutenção
Alarmes, interfones, CFTV,
câmeras, cercas elétricas e outros.
Tales 8166-1262 / 9159-3180

Shalon Modas
A loja que investe em você.
Silvia
3634-5203

Ceo, Sil ou Regi 3231-7465 / 3231-8369

Fênix vídeo HD
Filmagem em alta definição
aniversários, casamentos,
formaturas e outros.Gilson Lago
9191-3063
Mirela Cabelereira
Escova, corte, hidratação, relaxamento
cauterização, escova progressiva, luzes,
sobrancelhas, maquiagem, depilação.
Sua beleza é a nossa felicidade.
3231-4275

S10 VEÍCULOS
Manancial
Compra, vrnda, troca e
Purificador de água natural/gelada
financiamentos
Soft Everest e bebedouros de pressão
End. Av. Itabuna, 2237, Basílio (em
3634-3514 ou 8127-6979
frente a SAMU) Edjorge 8834-3310
Railde

José Ailton Pedreiro
Serviços de pedreiro, carpinteiro,
eletricista e encanador 8809-8926
“se o Senhor não edificar a casa em vão
trabalham os que a edificam” - Sl 127.1

Clodoaldo Fotos
Fotos em geral
Casamentos, anivesário e
reportagem
9992-1000

Escritório de Advocacia
Causas: Cíveis, comerciais
trabalhistas, criminais, fiscais,
juizados especiais e cobranças
extrajudiciais.
Samuel - 9923-3995 / 3231-2994

ORTECON CONTABILIDADE
Amândio Santos
3634-2706
9963-1010

Expediente
Este é o veículo informativo oficial da Igreja Batista Lindinópolis
Igreja Sede: 1ª Travessa Paulista S/N - Tel.: 3231.5729 / 9974-2098
Conquista - Ilhéus - Bahia
Congregações: Rua da Horta, Av. Esperança, Rua Jasmin, Nelson Costa
e R. Santo Antônio, 586 Couto
E-mail: lindinopolis@gmail.com
Atendimento à Ministros e Líderes ás 2ª feiras, das14:00 ás 17:30
Atendimento pastoral às 3ª feiras, das 08h às 12h e 5ª feiras das 14h às 17h

Bruno dos Santos Tavares

Sábado - Ordem de Culto 12/07/2014 19:30h

Culto de Ordenação: Bruno dos Santos Tavares
Prelúdio:
Boas vindas/Comunicações:

Instrumental

Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida
que agora vivo no corpo vivo-a pela fé no filho de Deus, que me amou e se entregou por
mim.
(Gálatas 2:20)
I. Quando Deus está à frente qualquer vitória é possível
Leitura Bíblica:
Efésios 6:10-13; I João 5:4
Dirigente: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder.
Mulheres:Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do Diabo,
Homens: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades,
contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões
celestiais.
Todos: O que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé.
Momento de cânticos:

Grupo de Louvor

II-Quando o servo se coloca no centro da vontade de Deus, aprende a depender dele
Leitura Bíblica:
Salmo 40:4,5,8-11
Dirigente: Bem–aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os
soberbos nem os que se desviam para a mentira.
Congregação:Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os
teus pensamentos não se podem contar diante de ti; se eu os quisera anunciar, e deles falar, são mais
do que se podem contar.
Todos: Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu; sim, a tua lei está dentro do meu coração.
Inspiração Musical:

“Raridade” Jaqueline

III- Quando o servo atende às ordens de Deus nada o detém
Leitura Bíblica: Josué 1:7-9
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.
Todos: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".
Entrega da Bíblia:
Inspiração Musical:
Reflexão Pastoral:

Ana Valéria
Pr. Pedro Chagas

Palavra do novel pastor
Benção apostólica:
Cântico Final:

Hino Congregacional – 579 C.C. “Olhando para Cristo”

Bruno dos Santos Tavares
Há 12 anos, Bruno dos Santos Tavares declarou Jesus como seu único e
suficiente Salvador pessoal, no encontro de jovens com Cristo. No dia 31 de dezembro
de 2005, foi batizado na Primeira Igreja Batista de Ilhéus, cujo pastor, Arnaldo José de
Carvalho, o batizou. Nesta igreja, ele foi discipulado pelo irmão Gustavo Cruz, que o
orientou quando teve em seu coração a convicção para o chamado ao ministério
pastoral. Após o desenvolvimento e envolvimento nos trabalhos ministeriais na PIB de
Ilhéus, já não mais congregando na mesma, Bruno teve a oportunidade de conhecer o
Pastor Pedro de Jesus Chagas; pastor presidente da Igreja Batista Lindinópolis,e
consequentemente o desejo de congregar nesta igreja, onde foi abraçado, doutrinado
e acompanhado com muito zelo pelo pastor Pedro, amigos e irmãos em Cristo.
Nesta comunidade, Bruno buscou o aperfeiçoamento do seu chamado e foi
trabalhar nos ministérios como o Resgate, Jovens e Adolescentes; onde atuou como
vice-presidente, Líder de Evangelismo Urbano, mentor e professor da classe de
discipulado; trabalhando com os novos convertidos, dentre outros ministérios que
apoiou quando convocado. Desenvolvendo essas atividades, o Pastor Pedro e a
Igreja Batista Lindinópolis, o encaminharam para o Seminário Teológico Batista
Grapiunense. Na Lindinópolis, casou-se com Jaqueline Tavares, em 24 de setembro
de 2011. Hoje o casal, feliz com a chegada de Davi, estão agradecidos a Deus pelos
benefícios e dádivas que Deus tem proporcionado para eles. Atualmente o
seminarista, encontra-se na cidade de Itabuna já atuando no ministério pastoral
através da Congregação Batista Moriá, onde tem agregado valores que aprendeu em
sua caminhada com Cristo. Com muita gratidão em seu coração, pelas bençãos que
Deus tem derramado em sua vida, o seminarista no dia de hoje, 12 de julho de 2014,
está sendo ordenado ao ministério da Palavra. Obtendo-se da própria Palavra de
Deus para discorrer a sua fala, que diz: “Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que
me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério”. (1 Timóteo
1:12)

