Prelúdio

2ª feira

Instrumental

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 / 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

3ª feira

Boas vindas

Comunicações

Recitativo Bíblico: 1 Coríntios 13:4-6,13
O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se
vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus
interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não
se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Assim
permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O
maior deles, porém, é o amor.

Tema: Agradando a Deus na Família

Música oficial : Minha família está de pé

Momento de cânticos

Grupo de Louvor

Leitura Bíblica: Provérbios 31:28-30; 14:1; I Pedro 3:1,2; Cânticos
8:6,7(a); Salmos 115:18
Dirigente: Seus filhos se levantam e a elogiam; seu marido também
a elogia, dizendo: "Muitas mulheres são exemplares, mas você a
todas supera".
Mulheres: A beleza é enganosa, e a formosura é passageira; mas a
mulher que teme ao Senhor será elogiada. “Vós maridos, amai a
vossas mulheres”
Homens: “Toda mulher sábia edifica a sua casa; a insensata, porém,
derruba-a com as suas mãos”. “Semelhantemente vós, mulheres,
sede submissas a vossos maridos; para que também, se alguns
deles não obedecem a palavra, sejam ganhos sem palavra pelo
procedimento de suas mulheres, observando a conduta honesta e
respeitosa de vocês.
Casais: Põe-me como selo sobre o teu coração. As muitas águas
não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Nós bendiremos
o Senhor, desde agora e para sempre! Aleluia!

Momento de Fidelidade

Instrumental

Oração

Mensagem Musical

Dueto: Gurita e Leninha

Renovação de votos matrimoniais

Reflexão Pastoral

Pr. Heleénder de Oliveira – Vitória/ES

Poslúdio

Instrumental
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Ilhéus FM 105,9

Expressemos a Deus a nossa gratidão vivendo em amor O amor é um elo forte de sustentação da família, pois o que
ama “tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta”

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

CLAUDIANA HAIR STYLE
hidratação, corte, sobrancelha,
maquiagem, coloração, luzes,
manicure e pedicure, escova e
penteados .
contato: Claudiana 99939-8038

DISK GÁS E ÁGUA
Chegou para Ilhéus a LIQUIGÁS da
Petrobrás, Disk gás e água 36327474 / 8834-3310 Edjorge ou
Sislândia

VENDA DE TERRENO
Vendo um grande terreno no bairro
Couto, localizado em frente à Escola
Contato: 98847-7408 Flávio
98815-0725 Meirinha

REJANE COSTUREIRA
Sou costureira, faço todos os tipos
de roupas e confeciono bolsas de
bebê personalizadas e qualquer kit
de berço. Tudo personalizado do
jeito que vc quiser.
Rejane 98823-4529

TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Faço manutenção em Computadores
e Notebooks, trabalho com
desenvolvimento de sites e sistemas
e cursos profissionalizantes
. Robson 98125-9963

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

2º Congresso de Família - Domingo(Noite)12/11 às 18h30

Igreja Batista
Lindinópolis
Pr. Pedro de Jesus Chagas
Ano 2017

886

10,11 e 12 de novembro de 2017

Do Gabinete Pastoral
Gratidão: a rainha das virtudes
Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus
em Cristo Jesus para convosco (1 Ts 5.18).
Alimentar nosso coração com uma atitude de
gratidão a Deus; essa foi a ordem dada pelo apóstolo Paulo à
igreja de Cristo em Tessalônica. Contudo, uma pergunta nos
sobrevém ao nos deparar com este imperativo; gratidão não
tinha que ser uma atitude voluntária, porque então Paulo
apresenta como uma ordem a ser obedecida? Por dois
motivos pelo menos:
Primeiro, porque Deus sempre nos oferece todo o caminho
para uma vida que corresponda à sua vontade dando a ele
alegria, e tendo em vista que a ausência de gratidão deságua
naturalmente em pecado como murmuração e
descontentamento Paulo nos adverte para nos preservar
nos ordenando à gratidão, em tudo, a Deus.
Segundo, porque nenhuma oportunidade ou circunstância
deve ser desperdiçada pelo povo de Deus. Nos momentos
de júbilo e conquistas nosso coração deve se encher de
gratidão a Deus pela sua graça e nos momentos de
adversidade e dor, confiamos na soberania de Deus
compreendendo que todas as coisas cooperam para o nosso
bem nos moldando à semelhança da pessoa de Jesus, de
modo que nosso coração será sempre grato por sua
bondade e fidelidade.
Temos nós sido gratos à Deus? Como temos
provado essa gratidão? Deus nos dê, para ele mesmo, um
coração grato.

Com afeto
Ministério Pastoral

2º Congresso de Família -Sexta-feira 10/11 às 19h30
Prelúdio

Instrumental

Abertura do Congresso Pr. Rubem Vieira – Pastor de Famílias
Boas vindas

2º Congresso de Família - Sábado 11/11 às 19h30
Prelúdio

Instrumental

Sejamos gratos à Deus por nossa família ...
...Porque o Senhor cuida dos seus e os protege

Recitativo Bíblico (esposos e esposas): Deuteronômio 6:5-7
Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua
alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje
lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a
seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa,
quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando
se levantar.

Recitativo Bíblico: Deuteronômio 30:16
Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos
seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e
ordenanças; então vocês terão vida e aumentarão em número, e o
Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão
entrando para dela tomar posse.

Tema: Agradando a Deus na Família

Tema: Agradando a Deus na Família

Momento de cânticos

Música oficial : Minha família está de pé

Mensagem Musical

Momento de cânticos

Grupo de Louvor

Participação especial

Dueto: Ana Valéria e Carla Rocha

Leitura Bíblica: (momento da família) Provérbios 6:20; Efésios 6:14; Pv 22:6); Provérbios 6:23
Dirigente: Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não
abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração;
Pais: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo.
"Honra teu pai e tua mãe" - este é o primeiro mandamento com
promessa "para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a
terra".
Filhos: Pais, não irritem seus filhos; antes criem-nos segundo a
instrução e o conselho do Senhor.
Casais: “Ensina a criança no Caminho em que deve andar, e mesmo
quando for idoso não se desviará dele!”
Todos: Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as
advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida;

Música oficial : Minha família está de pé

.

Grupo de Louvor
Quarteto Ellos

A família foi projetada por Deus para cooperar com o Seu
propósito eterno de construir a grande família de Deus
Leitura Bíblica: Efésios 5: 22-30
Esposos: Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as
mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Quem encontra
uma esposa encontra algo excelente; recebeu uma bênção do Senhor.
Esposas: Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo
amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado
pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo
como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas
santa e inculpável.
Todos: Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua
mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si
mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo,
antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja,
pois somos membros do seu corpo.
Momento de Fidelidade

Instrumental

Oração
Sociodrama – Ministério de Família
Sociodrama - Ministério de Família
Reflexão Pastoral

Pr. Heleénder de Oliveira – Vitória/ES
Reflexão Pastoral

Poslúdio

Pr. Heleénder de Oliveira – Vitória /ES

Instrumental
Mensagem Musical

Carlos Alberto

Poslúdio
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Oficinas às 8h45 Adolescentes /Jovens/ Adultos/ Casais/ Maturidade
Prelúdio

Boas vindas / Comunicações
As bênçãos recebidas através do casamento são frutos de um
verdadeiro amor e de um compromisso que agrada a Deus

Comunicações

2º Congresso
de Família - Domingo (Manhã) 12/11 às 8h45
II

Instrumental
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Instrumental

Boas vindas / Comunicações
Famílias gratas ao Senhor permanecem firmes na rocha - O
alicerce é a base, é o fundamento, é o sustentáculo de uma casa
que serve a Deus
Recitativo Bíblico: Mateus 7:24-25; Salmos 127:1(a); Isaias 26:4
"Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um
homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a
chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra
aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. “Se
o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam;
Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é
a Rocha eterna.
Tema: Agradando a Deus na Família
Música oficial : Minha família está de pé
Momento de cânticos

Grupo de Louvor

Momento de Fidelidade
Oração

Instrumental

Reflexão Pastoral

Pr. Heleénder de Oliveira – Vitória/ES

Poslúdio

Instrumental

Aniversariantes
Janeckele N. de Almeida Maia
George Santos Oliveira
Roseildes Mariano da Silva
Ana Caroline Barbosa Guimarães
Genario Santos Oliveira
Hirailton Santos Sacramento
Josefa Silva Diogo
Manoel Gomes da Silva Júnior
Priscila Silveira Nora
Alenize Santos de Jesus
Eunice Lopes Galvão Santos Câmara
Silvana Santos Santiago
Sirlene de Jesus Viana Pereira
Isabel Cristina França Dias Barbosa
Luan de Oliveira Souza dos Santos
Márcio Góes de Sá
Siomara Ferreira de O. Assunção
Edna Conceição de Oliveira Fujioka
Eduarda Farias Santana
Gilson Silva Correia
Helena Maria Souza Bomfim Ribeiro
Islane Araújo Santos Silva
Thaís Costa Luz Santos
Eloá Lacerda dos Santos
Melissa Oliveira da Fonseca
Norma Lúcia da C.Anjos
Sandra Catharina Elias Lopes Santos

12/11
13/11
13/11
14/11
14/11
14/11
14/11
14/11
14/11
15/11
15/11
15/11
15/11
16/11
16/11
16/11
16/11
17/11
17/11
17/11
17/11
17/11
17/11
18/11
18/11
18/11
18/11
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8126-4816
9968-4899
8837-6848
9199-1400
8808-9892
8801-7892
8868-9255
8864-0308
3634-4099
9979-3638
8844-7818
3086-2760
8149-0599
9199-5357
8819-1557
9972-4612
3231-9023
8121-8621
9941-3444
8101-4667
8838-8068
8104-6301
8859-9001
9965-7233
8109-6879

