Prelúdio

2ª feira

Instrumental

A Igreja é o fruto da cruz, portanto, em nós está contida a
semente da vida de Jesus.
Recitativo Bíblico: 2 Coríntios 9:10; 1 João 5:11-13
Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come
também lhes suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos
da sua justiça. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu
Filho. Quem tem o Filho, tem a vida; quem não tem o Filho de Deus,
não tem a vida. Escrevi estas coisas a vocês que crêem no nome do
Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna.
Momento de cânticos

Grupo de louvor

Permanecer em Cristo é vital para experimentarmos o fluir do
amor de Deus
Leitura Bíblica: Filipenses 1:9-11; 2 Timóteo 4:2; Salmos 126:5,6
Dirigente: Esta é a minha oração: Que o amor de vocês aumente
cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para
discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis
até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio
de Jesus Cristo, para glória e louvor de Deus.
Todos: Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo,
repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Aqueles
que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele
que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de
alegria, trazendo os seus feixes.
Momento de Fidelidade

Instrumental

Oração
Mensagem Musical
Reflexão Pastoral
Cristolândia Bahia)

Raimundo Gundim
Pr. Rafael Scotelari (pastor e missionário da

Poslúdio

Instrumental
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Conquista FM 105,9

Comunicações

Culto Grupo Resgate

08:30
19h

Gabinete Pastoral
Congregações Esperança, Nelson Costa e Congregação
Couto
Ministério Desperta Débora

3ª feira

MISSÕES ESTADUAIS 2017
Tema: Multiplicando Discípulos
Divisa: “Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto; e assim
sereis meus discípulos” (João15.8)
Hino Oficial
Boas vindas

19h30m

4ª feira

19h30m

Culto de Oração na Sede / Congregação Nelson Costa

5ª feira

14:30
19h

Gabinete Pastoral
PGM’s

6ª feira

19h30

Congregação Esperança / EBS

Sábado

19h30m

Culto da Juventude

Domingo

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
SHALON ROCHA
Tradução, Treinamentos em
Liderança,
Discurso, Téc. de Negociações e
de Voz.
(73)9170‐9022/3231-7705

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

SWEET SHOP DOCERIA
Onde tornamos seu sonho em
realidade. Trabalhamos com
tradicionais, integrais, sem
lactose, sem glútem.
Patrícia Eça
99159:2227/99961:5364

MALU BELEZA E CIA
A beleza sempre em movimento
Av. Ubaitaba, 67 – malhado
Posto florestal
Malu: 8823-2537

CEO MODAS
Inverno ou verão, sempre pensando
em você!
Ceo, Sil ou Regi 3231-7465 / 32318369

PINGO DE GENTE - moda
infantil
Galeria Bandeirantes - Rua
Antônio
Lavigne de Lemos, 69 - Centro
Contato: Alzira 3086-6200
TRABALHOS CIENTÍFICOS
Orientação e revisão de trabalhos
científicos
Adriana e Lucimara Oliveira
Fones: 3231-6462 / 8107-2186

C&V CALDOS
Vendemos caldos de vários sabores,
ORTECON CONTABILIDADE
aceitamos encomendas para
eventos (entrega a domicílio).
Amândio Santos
Contato: Vera 8819-3582/9131-0849
3634-2706 / 9963-1010

OFICINA PINT CAR
Pintiura de carro, polimento
cristalizado e pequenos
reparos.
Reginaldo:
99158-2361/98841-7863

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

868

09 de julho de 2017

Do Gabinete Pastoral
A IGREJA PERSEGUIDA
Paulo disse que há somente um corpo, um só Espírito, uma
só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um único Deus
(Ef 4.4-6), ou seja, há apenas uma igreja. Ela não tem paredes,
hierarquias, nem qualquer patrimônio físico, e sua unidade se sustenta
na unidade de Deus; por isso, a igreja é um organismo divino vivo no
meio do mundo.
É fato, então, que a igreja tem de estar no mundo, ainda que
não deva se contaminar com o mesmo; porém, esta permanência tem
acarretado à igreja a realidade de “Igreja Perseguida”. É claro que pode
haver graus de perseguição, mas em todos os lugares onde a igreja se
estabelecer ela terá que enfrentar a perseguição do mundo, pois a
verdade da Escritura é imutável, de modo que 2 Timóteo 3.12 expressa
uma realidade bem presente: “Ora, todos quantos querem viver
piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos”.
Nos países muçulmanos, a lei islâmica proíbe a conversão de
um muçulmano para outra religião. Os casos de maus tratos são
bastante numerosos; pois, nesses países, pela lei, um muçulmano que
se converte ao Cristianismo é passível de pena de morte, e, quando isto
não acontece, há aprisionamentos, torturas e pesadas multas.
O mundo decaído não suporta ver pessoas verdadeiramente
transformadas. Em religiões de observâncias externas, como o
Islamismo, há certas leis simples que precisam ser cumpridas, muito
mais por medo da punição, ou pela esperança de recompensa, do que
por uma profunda transformação do coração e da mente que leva a
amar o próximo e a viver vida moderada por amor a Deus. Quem tem
apenas uma religião externa e superficial não suporta ver quem tem
uma religião do coração; antes, sentirá desejo de persegui-lo. É certo
que é Satanás, desejoso pela apostasia, quem está por detrás de toda a
perseguição aos cristãos verdadeiros.
Certas perseguições são inevitáveis na vida do cristão. Elas
representam o ódio do mundo a Cristo. Devemos nos compadecer de
nossos irmãos que estão sofrendo em tantos lugares do mundo. Por
outro lado, por mais contraditório que isto possa parecer, podemos nos
regozijar nesta situação diante do que Jesus disse: “Bem-aventurados
os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, e vos
perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos
e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus; pois assim
perseguiram aos profetas que viveram antes de vós” (Mt 5.10-12).
Extraído e adaptado
Com afeto, seu Pastor

Ordem de culto - Domingo (manhã)
Prelúdio

Instrumental

Boas vindas
Comunicações
A Igreja de Cristo é perseguida, mas como Coluna e Firmeza da
Verdade ela segue vitoriosa, pois, as portas do inferno não
prevalecerão contra ela
Leitura Bíblica: Mateus 5:10; 2 Coríntios 4:16-18
Dirigente: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça,
pois deles é o Reino dos céus. Por isso não desanimamos. Embora
exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos
sendo renovados dia após dia,
Todos: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão
produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos
eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não
se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno.
Momento de cânticos

Grupo de louvor

Pelo sofrimento e perseguição, a glória o caráter de Cristo
serão manifestados em Seus escolhidos.
Recitativo Bíblico (em uníssono): 2 Coríntios 4:8-9 / 12:9-10
De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados;
ficamos perplexos, mas não desesperados; somos perseguidos, mas
não abandonados; abatidos, mas não destruídos. O Senhor disse:
"Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa
na fraqueza". Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em
minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por
isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas
necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois, quando sou
fraco é que sou forte.
Momento de Fidelidade

Instrumental

Oração
Reflexão Pastoral

Pr. Pedro Chagas

Mensagem Musical

Grupo Gileade “A Igreja vem”

Note e Anote
MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO CRISTÃ
No próximo domingo, dia 16/07, em virtude do EJC não
teremos EBD para todas as faixas etárias, e também não
haverá o culto infantil. Pela manhã o culto terá início às 9h.
XI EJC - ENCONTRO DE JOVENS COM CRISTO
Nos dias 14,15, e 16 de julho, próximo final de semana,
acontecerá o XI EJC. Na quinta-feira dia 13 haverá o culto de
entrega às 19h30. Ore! Divulgue! Participe!.
MINISTÉRIO DE COMUNHÃO
Nesta terça-feira, dia 11 de julho às 19h30, haverá um
encontro com facilitadores, anfitriões e secretários dos
PGM's.
MINISTÉRIO DESPERTA DÉBORA
Nos dias 21/07 às 19h e 22/07 das 8h às 19h acontecerá o 2º
.
Congresso do Ministério Desperta Débora “Mãe de joelhos
liberta filho do laço do passarinheiro” – Coordenação
Municipal – Itabuna-Ba
Local: NEFERTITI – Av. Manoel Chaves – Bairro São Caetano
– Itabuna
MINISTÉRIO DE MÚSICA
Ensaios do LINDCORAL todas as terças 19h30 e sábados
16h
MINISTÉRIO DE FAMÍLIA
VII RETIRO DE CASAIS
Tema: “Agradando a Deus no casamento”
Período:10 a 12 de novembro
Local: Hotel Praia do sol – Rod.Ilhéus/Olivença
Palestrantes: Pr. Heleénder e Anna Eliza – Vitória ES
Vagas limitadas!!!
Inscrições na secretaria da igreja 3231-5729 ou com Márcio
Sá 99199-5357
===============================================
Nossos cultos são transmitidos ao vivo pelo nosso site
www.lindinopolis.org.br e pela Conquista FM 105,9

Celebração da Ceia do Senhor
Poslúdio

Instrumental
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II

Escalas de serviços

Domingo 09/07
Diáconos de plantão Paraíso, André, Nete
Finanças Roque, André, Júnior, João
Recepção Grupo Aser
Segurança Carlos, Admilson
Audiovisual
Acompanhamento N. convertidos Suely, José Carlos, Gilton
Quarta-feira 12/07
Diáconos de plantão Paraíso, André, Nete
Finanças Robert, André, Leonardo
Recepção Grupo Aser
Domingo 16/07
Diáconos de plantão Cristiano, Eliete, Rubem
Finanças Mel, Selma, Maurício, Faura, Ewerson
Recepção Grupo Benjamin
Segurança Eduardo, Elvis, Humberto
Audiovisual
Acompanhamento N. convertidos Sobral, Cristiano
Quarta-feira 19/07
Diáconos de plantão Cristiano, Eliete, Rubem
Finanças Edjorge, Júnior, Faura
Recepção Grupo Benjamin
Audiovisual

Aniversariantes
Dinah de Sá Santos
Diogo Souza dos Anjos
Lindomar Nascimento de Oliveira
Maria Aparecida Souza dos Santos
Maria Consuêlo Santos da Silva
Priscila Tomazini Vieira Souza
Weisa Araújo Fagundes da Silva
Wilson Jorge Costa
Arlinda Clarinda Maria Leite de Araújo
Dejanira do Carmo Santos
Juliana Alves Rios
Benedito Benicio de Aguiar
Moacir Domiciano Mota
Cícero Luiz da Silva
Iracy Rodrigues Braga
Marília Ramos Nascimento
Amilton Carvalho Rios
Euclides Ferreira dos Santos
Julyanna Oliveira Castro
Ramires Alcântara Oliveira
Ronaldo Maciel de Oliveira
Cristiane Lopes da Silva Silvino Aguiar
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09/07
09/07
09/07
09/07
09/07
09/07
09/07
09/07
10/07
10/07
10/07
11/07
11/07
12/07
12/07
12/07
13/07
13/07
13/07
13/07
13/07
14/07

8817-9451
9106-7114
9976-6351
8852-5265
9912-4480
3086-0543
8832-1980
8847-9540
8876-9050
8833-7561
9191-0527
8122-0789
8200-9732
8116-2902
8159-8940
8122-9010
9191-4447
9171-2513
8805-2261
8858-4558
9943-2279

