DEVOCIONAL – Domingo à tarde 14h30

2ª feira

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

3ª feira

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

5ª feira

14:30
19h

Gabinete Pastoral
Congregação Esperança, Nelson Costa e Couto
PGM

vive em comunhão
Instrumental

Momento de cânticos

Grupo Redenção

Oração
Grupo de interesses
=========================================================
ORDEM DE CULTO DIA 7 (NOITE)
Tema anual: Crescimento saudável, uma Igreja que estuda a Palavra e
vive em comunhão
Prelúdio

Maikel e Jefferson

Boas vindas/Comunicações
Como Igreja saudável temos a responsabilidade...
...De manifestar no Corpo de Cristo a unidade e a multiforme
sabedoria de Deus
Recitativo Bíblico em uníssono: Colossenses 3:16
Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo; ensinem e aconselhem-se
uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos
espirituais com gratidão a Deus em seus corações.
Apresentação Coreografia

Solo de ballet – Vivian

Momento de cânticos

Grupo Átrios

Mensagem Musical

Grupo de crianças

....De viver uma vida cristã correta e verdadeira, praticar a bondade e
a misericórdia
Leitura Bíblica: Colossenses 3:,12-15
Dirigente Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistamse de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência.
Todos: Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês
foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam
agradecidos.
Mensagem Musical

LindCoral

Momento de Fidelidade
Oração de gratidão

Instrumental

Reflexão Pastoral
Mensagem Musical
Poslúdio

Pr. Matheus Guerra Guimarães
Ana Valéria
Instrumental
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Conquista FM 105,9

Prelúdio

Boas vindas/Comunicações
Recitativo Bíblico em uníssono: Mateus 6:33; Filipenses 4:8
Dirigente: Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça,
e todas essas coisas lhes serão acrescentadas.
Todos: Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre,
tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que
for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem
nessas coisas.

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.
ANÚNCIO
Aluga-se um apart. com 2
suites, living, cozinha, área de
serviço e garagem. Ambiente
evangélico
Olival/Beny Tel. 9974-2095
9984-4344

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 dia 07/08

IGREJA BATISTA

LINDINÓPOLIS
Pr. Pedro de Jesus Chagas
Ano 2016

820

05, 06 e 07 de agosto de 2016

Do Gabinete Pastoral
CRESCIMENTO SAUDÁVEL, Um tema que se fez
realidade
Todo aniversário é marcado pela alegria e celebração e o nosso
não poderia ser diferente,mesmo porque existe muitos motivos de
gratidão. Ao olharmos o nosso passado podemos afirmar com absoluta
tranquilidade que "até aqui nos ajudou o Senhor "( I Samuel 7:12). Com
certeza tivemos momentos difíceis e passamos por diversas lutas,mas
que alegria ou vitória poderíamos computar se não tivéssemos
enfrentado todas as adversidades? O fato primordial é que a palavra de
Deus nunca nos faltou,como farol,guia e orientação; nunca nos faltou
como alimento diário quer na vida pessoal,e eclesiástica ou mesmo nas
atividades de múltipla natureza que realizamos ao longo do ano. Posso
computar também,o crescimento tanto numérico quanto o espiritual.
Tivemos um ganho fabuloso através das ações dos ministérios e
organizações da igreja. Os pequenos grupos trouxeram um novo "gás"
na busca por conhecermos mais da palavra e vivermos feliz em grupos
e,a isso chamamos comunhão. As Déboras,mantiveram acesas as
velas da esperança de dias melhores na vida de nossos filhos; as
jornadas de oração confirmaram,na prática,que a oração do justo pode
muito em seus efeitos( Tiago 5:16),e que orar vale a pena. A EBD,nos
fez estudar a Bíblia com mais afinco e responsabilidade além de trazer
um gosto novo na leitura da “Palavra". O ministério de família e
assistência social acolheram com carinho necessidades e dificuldades
nas casas e entre casais,levando-os a viverem dias melhores. Os
jovens,solteiros,casais e maturidade através dos seus acampamentos
e congressos provocaram e produziram um crescimento saudável e rico
em percepção bíblica. Os demais ministérios e grupos da igreja
investiram na vida cristã de qualidade,quer seja na comunicação com
um crescimento fantástico na excelência de suas atividades,colocando
a igreja sempre à frente; quer seja o ministério de finanças com sua
equipe ajustada e unida tratando dos recursos da igreja como "coisa
sagrada e séria”,o que de fato é. Ainda temos nossas congregações
com seus novos líderes,pastores segundo o coração de Deus,Cristiano
e Mário Felippe,confirmando o ensino Paulino que a pouca idade pode
ser uma grande aliada, e isto também vimos nos nossos "meninos e
meninas" do louvor.Realmente eu me empolgo. E nesta empolgação
me esqueci de mencionar outros ou posso ter deixado passar alguma
consideração valiosa,me perdoe; pois se somos o que somos,o somos
pela contribuição de cada um. Assim, feliz aniversário para todos nós!.
Com afeto, seu Pastor.

Ordem de Culto - Sexta-feira - 05/08
XII INTERLIND
Tema anual: Crescimento saudável, uma Igreja que
estuda a Palavra e vive em comunhão
Prelúdio

Jefferson e Rui

Boas vindas/Comunicações
Hino Nacional Brasileiro - Ana Valéria
Chamada ao culto - Coreografia

Grupo Mudança

A Deus demos glória pelos 58 anos de existência - Somos Igreja,
Coluna e Firmeza da Verdade e vivemos cada momento respirando
as boas novas que o evangelho traz.
Recitativo Bíblico em uníssono: Colossenses 2:6,7
Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor,
continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé,
como foram ensinados, transbordando de gratidão.
Cântico Hino Congregacional
Momento de cânticos

15 C.C. Exultação - Regente: Frank
Grupo Redenção

Damos graças a Deus por sermos uma Igreja vitoriosa, que
transborda de alegria, zela pela Palavra e vive em comunhão
partilhando a própria vida em Cristo.
Leitura Bíblica: Tiago 3:17,18; Efésios 4:11,12,13
Dirigente: Mas a sabedoria que vem do alto (Cristo) é antes de tudo pura;
depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons
frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os
pacificadores.
Mulheres: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas,
outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de
preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo
seja edificado,
Homens: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo
naquele que é a cabeça, Cristo.
Todos: Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas,
cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte
realiza a sua função.
Mensagem Musical
Momento de Fidelidade

Dueto: Shalon e Jaynne
Instrumental

Oração
Apresentação dos palestrantes
Reflexão Pastoral
Mensagem Musical
Poslúdio

Pr. Matheus Guerra Guimarães

Ordem de Culto - Sábado - 06/08
Pela tarde às 14h30 - GRUPOS DE INTERESSE
DEVOCIONAL – Sábado à tarde 14h30
Tema anual: Crescimento saudável, uma Igreja que estuda a
Palavra e vive em comunhão
Prelúdio
Boas vindas/Comunicações

Grupo Discípulos

Como Igreja devemos agir como “pedras vivas”, cada um como
parte essencial do edifício (igreja).
Leitura Bíblica: 1 Pedro 2:2-5
Dirigente: Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite
espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora
que provaram que o Senhor é bom.
Congregação:À medida que se aproximam dele, a pedra viva —
rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele —
Todos: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na
edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo,
oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus
Cristo.
Mensagem Musical
Momento de Fidelidade
Oração
Reflexão Pastoral

Mário Felippe
Instrumental
Pr. Matheus Guerra Guimarães

Raineudes Santos
Instrumental

Mensagem Musical
Poslúdio

Ordem de Culto - Domingo 07/08

DOMINGO - ORDEM DE CULTO Dia 7 de agosto 08h45 (MANHÃ)
Tema anual: Crescimento saudável, uma Igreja que estuda a Palavra e
vive em comunhão
Prelúdio Jefferson – sax
Boas vindas/Comunicações

Instrumental

Recitativo Bíblico em uníssono: Romanos 12:1,2
Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se
ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus; este é o culto
racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas
transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam
capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita
vontade de Deus.
Momento de cânticos
Grupo Átrios
Oração
Grupo de interesses
====================================================
SÁBADO - ORDEM DE CULTO – DIA 6 (NOITE)
Tema anual: Crescimento saudável,
. uma Igreja que estuda a
Palavra e vive em comunhão
Prelúdio
Maikel
Boas vindas/Comunicações
A Igreja como edifício de Deus
É alicerçada e firmada em Jesus Cristo, a Pedra Angular
Pois nós somos cooperadores de Deus; vocês são lavoura de Deus
e edifício de Deus. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além
do que já está posto, que é Jesus Cristo.
1 Coríntios 3:9-11
Apresentação de Coreografia
Grupo Celebrai
Momento de cânticos

II

Claudiana Costa
Instrumental

Somos um em Cristo, geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo exclusivo de Deus...
Recitativo em uníssono: Deuteronômio 7:6; Salmos 100:5
Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu
Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu
povo, o seu tesouro pessoal. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é
eterno; a sua fidelidade permanece por todas as gerações
Mensagem Musical
Momento de cânticos

Frank Meneses
Grupo de louvor

... para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para
a sua maravilhosa luz.
Recitativo Bíblico: 1 Pedro 1:18
Todos: Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas
imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente.
Momento de Fidelidade
Oração
Reflexão Pastoral
Mensagem Musical
Grupos de interesse

Instrumental
Pr. Matheus Guerra Guimarães
Luciane Rodrigues

Aniversariantes
Amanda de Oliveira Sampaio
Francielly Reis Ferreira dos Santos
Jailda Barbosa Lima
Marry Lopes da Silva
Carlos José da Silva
France Maria Santos Nascimento
Maria das Graças Conceição Araújo
Maria Luiza Oliveira de Deus Carvalho
Monique dos Santos Mendes
Zôemia Núbia Sampaio de Souza
Hanna Santana Barbosa
Josimar Evangelista Cruz
Almir Agostinho dos Santos Filho
Andressa Mayana Freitas Braz Orrico
Mariluce da Silva Belém
Rafael Reis de Jesus
Reginaldo Silva de Oliveira
Vitória Cristina Nogueira Cerqueira
Erica da Cruz Peruna dos Santos
Thaíss de Souza Farias
Maria Luiza Fernandes da Silva
Thaiara Lopes Lemos

07/08
07/08
07/08
07/08
08/08
08/08
08/08
08/08
08/08
08/08
09/08
09/08
10/08
10/08
10/08
11/08
11/08
11/08
12/08
12/08
13/08
13/08

8843-1944
9135-1443
9129-3102
8827-7131
3231-1518
9991-8070
3632-7254
9108-1344
8817-7961
8843-4063
9955-9410
9978-9371
8117-9224
8801-5586
9989-0015
9909-2937
8806-3079
3231-4275
8826-6842
3231-7107
8237-1882
8817-1480

