Prelúdio

2ª feira

Instrumental

19h30m

Culto Grupo Resgate

08:30
19h

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

3ª feira

Boas vindas
Comunicações

Recitativo Bíblico: Jeremias 17:7,8
"Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja
confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto
às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não
temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão
sempre verdes; não ficará ansiosa no ano da seca nem
deixará de dar fruto".
Momento de cânticos

Grupo de Louvor

Feliz é o homem que reconhece que é um vaso de barro
nas mãos de Deus e permite ser moldado por Ele
Recitativo Bíblico: Jeremias 18:1-6; Jeremias 33:3
Dirigente:"Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do
Senhor: “Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha
mensagem". Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a
roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragouse em suas mãos; e ele o refez, moldando outro vaso de acordo
com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra:
Todos: "Ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir
com vocês como fez o oleiro? ", pergunta o Senhor. "Como barro
nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó
comunidade de Israel. Clame a mim e eu responderei e lhe direi
coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece'.
Dízimo, uma expressão da nossa fé
Momento de Fidelidade

Robert Godoy
Instrumental

Oração
Mensagem Musical

Eloilson Guimarães

Reflexão Pastoral

Pr. Pedro Chagas

Poslúdio

Instrumental
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Conquista FM 105,9

Feliz é o homem que deposita em Deus a sua confiança

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

CRECHE E ESCOLA EVOLUÇÃO DO SABER

Berçário e Educação Infantil
Marizete: 98143-7211/
98884-4508
TRABALHOS CIENTÍFICOS
Orientação e revisão de trabalhos
científicos
Adriana e Lucimara Oliveira
Fones: 3231-6462 / 8107-2186

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

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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Atividades Regulares

Ordem de culto - Domingo (noite)

Igreja Batista
Lindinópolis
Pr. Pedro de Jesus Chagas
Ano 2017

871

30 de julho de 2017

Do Gabinete Pastoral
“Porque andamos por fé e não por vista” II Coríntios 5.7
Durante a nossa vida passamos por muitos momentos difíceis,
lutas, duras provas, obstáculos, gigantes se levantam contra nossas
vidas. Momentos tão difíceis que se a nossa fé não estiver firmada em
Deus iremos desfalecer. Mas existem duas maneiras de encararmos
esses momentos tão difíceis:
·
“por vista”, ou pela perspectiva humana. A Bíblia diz em I
Samuel cap. 17, que houve guerra entre os israelitas e os filisteus, e saiu
do meio dos filisteus um homem filho de gigantes que desafia os
israelitas e começa a insulta-los e a humilha-los, e não havia em meio
aos soldados israelitas um homem que tivesse coragem de enfrenta-lo,
porque andavam por vista e aquele era realmente um problema muito
grande. Quantas vezes enfrentamos provas tão difíceis que aos olhos
humanos se torna impossível vencer, nos sentimos sem forças para
enfrentar situações tão difíceis e então nos acovardamos e acabamos
nos tornando escravo da situação (se não houvesse um homem para
lutar contra Golias os israelitas se tornariam escravos I Samuel 17.9),
vivendo em servidão de satanás, humilhados com a vida destruída
carregando sempre o sentimento de derrota. Se andarmos por vista
com certeza iremos voltar para traz, Mas aqui em Hb10.38-39 diz que se
recuarmos em meios as provas o Senhor não terá prazer em nossas
vidas, e no versículo 39 nos diz que se recuarmos será para nossa
perdição, é necessário viver pela fé.
·
“por fé”, Hebreus 11.1 “Ora a fé é o firme fundamento das coisa
que se esperam e a prova das coisas que não se veem.” A certeza de
que Deus estará ao seu lado. Mas nessa mesma historia vemos um
jovem que não era um soldado, mas era valente, que ao ver aquele
gigante afrontar o exercito israelita, se propõe a lutar contra ele, o que
levou Davi a ter coragem de enfrentar aquele gigante que até soldados
valentes temeram? A resposta é a fé, Davi “andava por fé” . Nós vemos
que a confiança de Davi estava em Deus (I Samuel 17.45), ele diz que
vai a luta em nome do Senhor ele não vai confiando em sua própria força
mas em Deus, ele sabia que por sua própria força ele seria vencido por
aquele gigante mas ele confiou em Deus e venceu (I Samuel 17.50-54).
Se confiarmos em nossas próprias forças com certeza seremos
derrotados então que possamos tomar o exemplo de Davi e por a nossa
confiança em Deus, porque mesmo que o problema seja grande demais
para nós, para Deus não há nada difícil. Vá em frente confie em Deus e
você vencerá. Ele te fará vencedor. A vitória que vence o mundo é a
nossa fé,(João 5.4).
Extraído
Com afeto, seu Pastor

Ordem de culto - Domingo (manhã)
Prelúdio

Instrumental

Boas vindas
Comunicações

Note e Anote
59º ANIVERSÁRIO DA LIND
No próximo final de semana dias 4,5 e 6 de agosto, a nossa
Igreja estará celebrando seu 59º aniversário com uma série de
conferências. Teremos a presença do Pr. Erivaldo Barros de
Oliveira (Salvador) secretário geral da Convenção Batista
Baiana.Vamos juntos celebrarmos a Deus pelas vitórias
alcançadas. Ore! Divulgue! Participe!.

Viver pela fé é caminhar com perseverança e
dependência de Deus.
Recitativo Bíblico: I João 5:3,4
Porque nisto consiste o amor a Deus: em obedecer aos seus
mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. 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

Viver pela fé é crer na Soberania de Deus e na força do
seu Poder
Recitativo Bíblico: Hebreus 11:1-6
Dirigente: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a
prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os
antigos receberam bom testemunho.
Todos: Pela fé entendemos que o universo foi formado pela
palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é
visível.Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se
aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa
aqueles que o buscam.
Dízimo, uma expressão da nossa fé
Momento de Fidelidade

André Luiz

Hino C.C. 375 “Segurança”

MINISTÉRIO DE COMUNHÃO
Discipulando através dos PGMs
Entramos na fase do discipulado um a um. Se você deseja
discipular um novo decidido, procure já o
Pastor Wilson - 99922:2789
ABG – ASSOCIAÇÃO BATISTA GRAPIUNENSE
3ª Reunião Inspirativa
.
Data: 20/08
Local: Igreja Batista Sinai – Almadina/Ba
Pr. Reginaldo Assis Leal – PIB Coaraci
CONGREGAÇÃO DO NELSON COSTA
A nossa congregação Nelson Costa estará celebrando seus 9
anos de existência nos dias 12 e 13 de agosto às 19h30.
Todos estão convidados para juntos agradecermos à Deus
pelas bençãos alcançadas. Endereço: Rua Jasmin nº 5 Nelson Costa
CARAVANA MISSIONÁRIA DA ESPERANÇA
8 a 10 de setembro em Barro Preto-Ba
R$ 80,00
Maiores informações na ABG 3211-3521
batistagrapiunense@hotmail.com

Oração
Mensagem Musical

Ana Valéria

Reflexão Pastoral

MINISTÉRIO DE MÚSICA
Ensaios do LINDCORAL todas as terças 19h30 e sábados 16h

Pr. Pedro Chagas

Poslúdio

Instrumental

===============================================
Nossos cultos são transmitidos ao vivo pelo nosso site
www.lindinopolis.org.br e pela Conquista FM 105,9
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II

Escalas de serviços

Domingo 30/07
Diáconos de plantão Leninha, Valdelice, Railda
Finanças Mel, Vivian, Ewerson, Maurício
Recepção Grupo José
Segurança Carlos, Admilson
Audiovisual Guto, Rafael B.
Quarta-feira 02/08
Diáconos de plantão Leninha, Valdelice, Railda
Finanças Robert, Ewerson, Selma
Recepção Grupo José
Domingo 06/08
Diáconos de plantão Gladys, Nádja, Márcia
Finanças Vivian, Mauricio, Leonardo, Mel
Recepção escala especial
Segurança Carlos, Admilson
Audiovisual Orlando,Graziele
Quarta-feira 09/08
Diáconos de plantão Gladys, Nádja, Márcia
Finanças Robert, Ewerson, Selma
Recepção
Audiovisual Guto

Aniversariantes
Dilton Gundim dos Santos
Lair Andrade da Fonseca
Maria D'Ajuda da Conceição Anjos
Marli Santos Oliveira
Saulo Antônio Chagas Jorge
Jéssica Rúbia dos Santos
Lilhiam Soledade dos Santos
Alessandra dos Santos Andrade Souza
Antônia Souza Lima
Yana Teixeira Reis
Ângela Maria Oliveira de Sá Santos
Jarbas Jonas Reis da Silva
Jorge Eduardo dos Santos
Maria da Conceição dos Santos Moraes
Maryeudes Nascimento Novaes
Irlane Soares dos Santos
Nadja Cristina Silva Chagas
Edna Santos Melo
Rodrigo da Hora dos Santos
Douglas Silva Lisboa
Érico Santos Souza
Vanilda Fagundes dos Santos de Oliveira
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30/07
30/07
30/07
30/07
30/07
31/07
31/07
01/08
01/08
01/08
02/08
02/08
02/08
02/08
02/08
03/08
03/08
04/08
04/08
05/08
05/08
05/08

8862-2605
9998-7243
9900-2526
3231-6462
8846-0768
8111-1699
9147-4872
8829-8213
8802-6985
9977-6593
9963-3061
9191-9834
3086-5336
8837-2508
8853-6375
8173-1193
9953-9394
3231-2613
8809-4138
8807-4156
9974-4480
9977-1587

