Atividades Regulares

Tema: Ver Acontecer: uma juventude que vive o
evangelho e faz missões
Prelúdio
Boas vindas / Comunicações

Instrumental

Jovens, Deus vos chamou para servi-lo com
integridade e fidelidade...
Recitativo bíblico:
Ec 11.9; 12.1 NVI
Jovem, alegra-te na tua mocidade, e anima teu coração nos
dias da tua mocidade. Segue pelos caminhos do teu coração,
e pelo desejo dos teus olhos. Porém, sabe que Deus te trará a
juízo por todas essas coisas. (...) Lembra-te do teu Criador
nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias difíceis e
cheguem os anos em que dirás: Não tenho prazer neles”.
Mensagem Musical

Lorena Nascimento

Momento de cânticos:

Grupo de louvor

.... com coragem, amor e moderação
Leitura Bíblica:
2 Timóteo 1:6-9; Efésios 2:10
Dirigente: Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha
viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a
imposição das minhas mãos.
Jovens: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de
poder, de amor e de equilíbrio.
Todos: Porque somos criação de Deus realizada em Cristo
Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de
antemão para que nós as praticássemos.
Dedicação de bens e vidas
Oração

Instrumental

.... com disposição e sabedoria para anunciar o
evangelho da salvação
Recitativo bíblico:
1 Pedro 2:9
Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação
santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes
daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa
luz;
Mensagem musical

Júlio Neto

Mensagem pastoral

Pr. Ezequiel Nunes da Hora

Cântico final
Poslúdio
5
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Ordem de Culto - Domingo (noite) - III CONJULIND
2ª feira

19h30m

Culto Grupo Resgate

3ª feira

6h
08:30
18h30m

Intercessão no Templo
Gabinete Pastoral
Congregações Esperança, Nelson Costa e Congregação
Couto
Ministério Desperta Débora

4ª feira

19h30m

Culto de Oração na Sede

5ª feira

14:30
18h30m

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

Sábado

Domingo

6h
19h30m
9h
15h30m
18h
18h30m
18h30m

LINDINÓPOLIS
Pr. Pedro de Jesus Chagas

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

TERRITÓRIO KIDS
MANANCIAL
Moda bebê e infanto juvenil
Purificador de água
End: Rua Almirante Barroso, natural/gelada Soft Everest e
171 A-Centro
bebedouros de pressão
Tel: 3633-5036
3634-3514 / 8127-6979
Thayane/Silvia
NOÉLIA MODAS
IDEA CRIAÇÃO
Galeria Jorge Amado loja 2 –
Trabalho gráfico em geral
Av.ACM, 1178 – malhado
Centro
Tel. 8822-2425 - Noélia
Jefinho – Tel: 8813-8303

O BOTICÁRIO
Vendo a linha O Boticário
Aproveite a promoção do dia
das mães
Margarete 8808-6387

MARY KAY
Seja linda, Use Mary Kay!
(agende sua sessão grátis)
Crystiane 8816-9050
ORTECON
CONTABILIDADE
Amândio Santos
3634-2706 / 9963-1010
CEO MODAS
Inverno ou verão, sempre
pensando em você! agora a
nova oleção e melhor
atendimento. 3231-7465

.

C&V CALDOS
Vendemos caldos de vários
sabores, aceitamos
encomendas para eventos.
Contato:
Vera 8819-3582/9131-0849

ALA D'GUST
Bolos, tortas, doce finos e
tradicionais. Faça sua
encomenda!
Débora Ribeiro –
Tel: 8865-2274

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, 547 Av. Esperança, Rua Gardênia, 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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Do Gabinete Pastoral
JOVENS, SOIS FORTES!

Intercessão no Templo
Culto da Juventude

Classificados

FÊNIX VÍDEO HD
Filmagem em alta definição
Aniversários, formaturas,
casamentos...
Gilson Lago 9191-3063

IGREJA BATISTA

Esta afirmação do apóstolo João é verdadeira.
Certamente havia jovens em Éfeso, onde o velho apóstolo havia
trabalhado como líder da Igreja. Era uma moçada forte no Senhor,
que estava comprometida com a Sua Palavra. João mesmo
declara a razão porque os jovens são fortes: “a Palavra de Deus
permanece em vós”. Pelo fato da Palavra de Deus permanecer
neles, havia vitória contra o Maligno. Não podemos vencer o
maligno na força da carne, mas o vencemos como Jesus o
venceu, no poder da Palavra de Deus (Mt 4.1-11). Sabemos que
todos nós temos três inimigos ferrenhos e mortais: o mundo, a
carne e o diabo. Só os vencemos no poder do Senhor. O apóstolo
Paulo nos ordena: “Andai no Espírito, e jamais satisfareis à
concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito,
e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si; para que
não façais o que porventura seja do vosso querer” (Gl 5.16,17).
Os jovens devem buscar no Senhor, nas Escrituras, a
fonte de poder espiritual. Quando se está em Cristo tudo se faz
novo (2 Co 5.17). A Bíblia é alimento para a alma; direção para o
coração e a revelação para a mente, para a razão. Sabemos que a
Palavra de Deus é viva e eficaz e tem poder para mudar vidas a
partir da divisão da alma e espírito. Ela discerne pensamentos e
intenções do coração (Hb 4.12). Os jovens devem estar fortes no
Senhor para enfrentar e vencer as lutas da carne.
Saibam os jovens que "a sua luta não é contra sangue e a
carne, e sim contra os principados e potestades, contra os
dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais
do mal, nas regiões celestes" (Ef 6.12). Jesus é Suficiente para
suprir todas as nossas necessidades. Ele é toda a nossa
suficiência. Nele está todo o nosso contentamento. Paulo ensina
que “nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da
ciência" (Cl 2.3). Então jovens, não se esqueçam: a sua força não
está no seu vigor físico e mental, mas no Senhor, naquele que
tem todo o poder nos céus e na terra!

Extraído
Com afeto, seu Pastor

Ordem de Culto - Sábado (noite) - III CONJULIND
Tema: Ver Acontecer: uma juventude que vive o
evangelho e faz missões
Prelúdio
Boas vindas / Comunicações

Instrumental

Ordem de culto - Domingo (manhã) - III CONJULIND
Tema: Ver Acontecer: uma juventude que vive o
evangelho e faz missões
Prelúdio:
Boas vindas/comunicações:

Jovens que têm um alvo...
...de viver o evangelho, de adorar e glorificar o nome do
Senhor
Recitativo Bíblico:
Salmos 100:1,2,5
Celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras. Servi ao Senhor
com alegria; e entrai diante dele com canto. Porque o Senhor é
bom, e eterna a sua misericórdia; e a sua verdade dura de
geração em geração.
Momento de cânticos:

Grupo de louvor

...de consagrar as suas vidas à serviço do Senhor
Leitura bíblica:
Salmos 100:2; Salmos 40:5-8
Dirigente:Servi ao Senhor com alegria; e entrai diante dele com
canto.
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.
Apresentação do grupo de teatro

Instrumental

Momento de cânticos:

.

MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO CRISTÃ
A irmã Benildes está viajando. Em sua ausência, algumas irmãs
estarão responsáveis pelo ministério.
Coordenação da EBD criança - Ângela Teles
Coordenação da EBD adulto - Perpétua Fonseca
Conceição Oliveira
Coordenação do Lindkids - Rita Santos
LEITURA BÍBLICA
30 de agosto (domingo) Sl 61-64/ Pv 22-24
31 de agosto (segunda) Sl 65-68/ Pv 25-27
01 de setembro (terça) Sl 69-71/ Pv 28-31
02 de setembro (quarta) Sl 72-75/ Ec 1-3
03 de setembro (quinta) Sl 76-79/ Ec 4-5
04 de setembro (sexta) Sl 80-83/ Ec 6-7
05 de setembro (sábado) Sl 84-88/ Ec 8-9
06 de setembro (domingo) Sl 89-92/ Ec 10-12

Grupo de louvor
=================================================

Mensagem musical:

Eduarda Martins

VISITE O NOSSO SITE:
... fostes chamados para ser sal da terra e luz do
mundo
Leitura bíblica:
Mateus 5:13-16
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.
Jovens: "Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder
uma cidade construída sobre um monte.
Congregação:E, também, ninguém acende uma candeia e
a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no
lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na
casa.
Todos: Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para
que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês,
que está nos céus".
Dedicação de bens e vidas:
Oração

Mensagem musical:

Grupo da juventude

Mensagem musical:

Vivian Gundim

Mensagem pastoral

Pr. Ezequiel Nunes da Hora

Mensagem pastoral

Pr. Ezequiel Nunes da Hora

Grupo de louvor

Note e Anote

Jovens, sois fortes...
...a fortaleza da tua juventude vem de Deus
“Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu
poder”. ( Ef 6.10).
“Ele dá força ao cansado, e aumenta as forças ao que não
tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os
mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão
as suas forças; subirão com asas como águias; correrão, e
não se cansarão; andarão, e não se fatigarão.” (Is 40.29-31).

...de proclamar o evangelho da salvação
Recitativo Bíblico:
I João 2:14; Marcos 16:15
Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu
escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o
princípio. Jovens, eu escrevi a vocês, porque são fortes, e em
vocês a Palavra de Deus permanece, e vocês venceram o
Maligno. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas
as pessoas.

Cântico final

II

Poslúdio

Instrumental

Instrumental

www.lindinopolis.org.br

Aniversariantes
Célia Maria Silva
Maria José Cardoso Ferreira Lima
Ana Cláudia Moreira dos Reis Ferreira
Ana Paula dos Santos Oliveira
Elayne Cristina Neves Melo
Marcelo Costa de Oliveira
Maria de Lurdes Borges Câmara
Rodrigo Souza Bezerra
Shalon Rocha Borges
Valdeci Souza Silva
Cátia Cilene Silva Santana
Hilda de Andrade
Juliane Santos Souza
Ricardo Santos de Cintra Matos
Lucimara Santos Oliveira
Luís Felipe Santana Araújo
Maria Perpétua Paraíso da Fonseca
Márcio Santos de Jesus
Viviane Barreto Silveira
Carlos Anderson Vieira Assunção
Cristina Jesus dos Santos
Jaqueline Tatiane Carvalho Oliveira
José Franklin Caetano dos Santos
Jusidete Planzo dos Santos Pinho

30/08
30/08
31/08
01/09
01/09
01/09
01/09
01/09
01/09
01/09
02/09
02/09
02/09
02/09
03/09
03/09
03/09
04/09
04/09
05/09
05/09
05/09
05/09
05/09

8828-3616
3639-2308
8143-0339
8801-8395
8803-3865
8826-7253
8107-5259
8825-2381
9982-0117
9152-9609
8807-4108
8865-2668
3231-6462
8847-9182
8862-3952
8847-9507
8846-7162
3633-3576
8147-3930
9138-7395
9132-1403
3632-1743

