2ª feira

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

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
PGM’s

3ª feira

Com altos louvores, glórias a Deus rendemos, pois Cristo
trouxe a todos nós a salvação!
"Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado
está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso,
Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.” Isaias
9:6
Momento de cânticos

Grupo de Louvor

Momento da Mordomia

(Ministério de Finanças)

Momento de Fidelidade “Ofereço minha Vida"
Oração de Gratidão
"E o verbo se fez carne, e habitou entre nós”
Leitura Bíblica João 1:1-14
Dirigente -No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o
Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por
ele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
Mulheres -Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz
resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam.
Dirigente -Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era
João.Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para
que todos cressem por ele.Não era ele a luz, mas para que
testificasse da luz.
Homens -Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo o homem
que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o
mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o
receberam
Mulheres - Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de
serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome; Os quais
não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da
vontade do homem, mas de Deus.
Todos -E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua
glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de
verdade.
Mensagem Musical

Jaynne Oliveira

Reflexão pastoral

Pr. Pedro Chagas

Poslúdio

Instrumental
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Conquista FM 105,9

Prelúdio Hino congregacional
Boas vindas/Comunicação:

Sábado

Domingo

19h30m

Culto da Juventude

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

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

TERRENO PARA VENDA
DISK GÁS E ÁGUA
Chegou para Ilhéus a LIQUIGÁS Vendo um terreno com 480m²
da Petrobrás. Disk gás e água no Couto em frente ao Grupo
Escolar.
3632-7474 / 8834-3310
Contato: Flávio 98855:0067 /
Edjorge ou Sislândia
9123:5669 whatsapp
PINGO DE GENTE
ANDRADE
Galeria Bandeirantes - Rua
MULTICOMPRAS
Antônio
Material escolar e livros
Lavigne de Lemos, 69 - Centro
didáticos.
Contato: Alzira 3086-6200
Enoch 3231-2220

Salão Cantinho da Beleza
MALU BELEZA E CIA
Todos os tipos de
A beleza sempre em movimento
progressiva,
Av. Ubaitaba, 67 – malhado
escova, corte, e outros.
Posto florestal
PLEK
Regina 3634-0432 / 8843Malu: 8823-2537
Moda bebê, infantil, juvenil e
1273
Ceo
Modas
adulto.
Inverno
ou
verão,
sempre
Priscila: 3231-2649 / 8809pensando em você! agora a
3930
nova coleção e melhor
atendimento.
Ceo, Sil ou Regi 3231-7465 /

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 2016

838

11 de dezembro de 2016

Do Gabinete Pastoral
O NATAL
“E dará à luz um filho e chamarás o seu nome JESUS; porque
ele salvará o Seu povo dos seus pecados. '' Mateus 1:21
Comemoramos o Natal. Uma data que nos sentimos
quase que na obrigação de mudarmos nossos conceitos, atitudes,
medirmos palavras, sermos gentis. Porque para nós cristãos, o
nascimento de Cristo é a essência do amor, do perdão, da
bondade. Mesmo não sabendo o dia exato em que Jesus nasceu,
foi instituído um dia para nos lembrarmos do seu nascimento. E
apesar de muitos outros valores serem acrescidos nesta época,
sabemos que Natal não é festa gastronômica, não é comércio, não
é o velhinho de barba branca, não é troca de presentes, nem luzes
piscando e sinos tocando. Natal é o verbo eterno de Deus se
fazendo carne para habitar entre nós, trazendo a verdade, nos
salvando, nos ensinando, nos socorrendo e acima de tudo, nos
amando do jeitinho que somos: cheios de pecados.
Natal é a proclamação da chegada de Jesus Cristo, o
Salvador do mundo, o Messias prometido e que veio a terra com
uma missão, de nos salvar da condenação. O Senhor nasceu com
um propósito, uma missão. E não devemos jamais deixá-Lo de
lado nas festividades natalinas, porque Ele é o grande
homenageado.
É claro que a celebração do Natal é legítima e devemos
sim, comemorar em família, num tempo de paz, de reconciliação e
de harmonia. O primeiro Natal foi motivo de festa no céu e na terra,
comemorado pelos anjos e pelos homens. A grande noticia foi
anunciada pelo anjo do Senhor, aos pastores de Belém e é sem
dúvida, uma das passagens mais lindas da Bíblia.
“Não temais, eis que vos trago boa-nova de grande
alegria, que será para todo o povo: é que hoje vos nasceu na
cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor” (Lc 2.10,11.).
Eu pergunto. Como você comemora o Natal? Quem é
Jesus para você? Como Ele tem renascido no seu coração dia
após dia? Desejo que hoje e sempre o Senhor esteja presente em
sua vida, dando-lhe a direção necessária para cada uma de suas
decisões, das mais simples até as grandiosas.

Senhor seja tudo em nós!
Extraído
Com afeto, seu Pastor

Ordem de Culto - Domingo (manhã)
Tema anual: Crescimento saudável, uma Igreja que
estuda a Palavra e vive em comunhão
Prelúdio

Porque dele e por ele, e para ele, são todas as coisas; glória,
pois, a ele eternamente. Romanos 11:36
Leitura Biblica: 1 Crônicas 29:10-16
Dirigente-Por isso Davi louvou ao Senhor na presença de toda a
congregação; e disse Davi: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel,
nosso pai, de eternidade emeternidade.
Homens -Tua é, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a
vitória, e a majestade; porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra;
teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos.
Mulheres -E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre
tudo, e na tua mão há força e poder; e na tua mão está o engrandecer e
o dar força a tudo.
Todos - Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos, e louvamos o
nome da tua glória.
Dirigente - Porque quem sou eu, e quem é o meu povo, para que
pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque
tudo vem de ti, e do que é teu to damos.
Todos - Porque somos estrangeiros diante de ti, e peregrinos como
todos os nossos pais; como a sombra são os nossos dias sobre a terra,
e sem ti não há esperança. Senhor, nosso Deus, toda esta
abundância, que preparamos, para te edificar uma casa ao teu santo
nome, vem da tua mão, e é toda tua.

Momento da mordomia

Ministério de Finanças

Oração

Reflexão pastoral
Poslúdio

PGM’S
Entre os dias 18 de dezembro à 01 de janeiro, teremos um
pequeno recesso dos PGM’S. Retornamos a partir do dia
2 de janeiro. Aproveitem esse período para celebrar as
confraternizações, sempre mantendo o contato através do
whatsapp. Deus abençoe a todos!.
MINISTÉRIO DE FAMÍLIA
CASAMENTO COLETIVO
No próximo sábado dia 17/12 às 18h30 em nossa Igreja,
acontecerá o casamento coletivo. Todos estão convidados!
Será uma grande celebração!.
.
FOTOS DOS BATISMOS
Os irmãos que se batizaram em 2015 e 2016, podem
pegar sua foto durante a semana na secretaria da Igreja.
Não há custo, é presente da igreja para você.
AGENDA DA LIND PARA O MÊS 12/2016
18/12 Café da comunhão (último culto da manhã em 2016)
25/12 NÃO teremos culto pela manhã, só à noite
CANTATAS DE NATAL
Dia 25/12 (noite) - Coral infantil
Dia 28/12 - LindCoral

Grupo de Louvor

Momento de fidelidade - Ofereço Minha vida a Ti

Mensagem musical

CONHECENDO NOSSOS NOVOS IRMÃOS
Mônica Santos - Tel: 98853-7771
Carlos Henrique Ribeiro da Fonseca - Tel: 99838-0009

Canto Congregacional (A Ele A Glória)

Boas vindas/Comunicação:

Momento de cânticos

Note e Anote

Luciane Rodrigues
Pr. Pedro Chagas

LEITURA BÍBLICA
11/12 (domingo) Hebreus 9; 2 João
12/12 (segunda) Hebreus 10
13/12 (terça) ) Hebreus 11
14/12 (quarta) ) Hebreus 12
15/12 (quinta) Hebreus 13
16/12 (sexta) 3 João
17/12 (sábado) Judas
18/12 (domingo) Apocalipse 1

Instrumental

===========================================
Visite nosso site: www.lindinopolis.org.br
Conheça a nossa história, assista vídeos dos cultos já
gravados, veja fotos diversas e outros. Os cultos de
domingo são transmitidos ao vivo em nosso site e pela
Conquista FM 105,9

II

Escalas de serviço

Domingo 11/12
Diáconos de plantão Ana, Eliete, Nete
Finanças João, Ewerson, Priscila, André Luiz
Recepção José
Segurança Carlos, Admilson
Audiovisual
Acompanhamento N. convertidos Suely, Sobral, José Carlos
Quarta-feira 14/12
Diáconos de plantão Ana, Eliete, Nete
Finanças Edilson, Robert, Vivian
Recepção José
Domingo 18/12
Diáconos de plantão Márcia, Valdelice, Elinaldo
Finanças Mel, Selma, Leonardo, Robert
Recepção Aser
Segurança Eduardo, Elvis, Humberto
Audiovisual
Acompanhamento N. convertidos Cristiano, Gilton
Quarta-feira 21/12
Diáconos de plantão Márcia, Valdelice, Elinaldo
Finanças Edilson, Priscila, Roque
Recepção Aser

Aniversariantes
Leonardo Messias Aguiar
Thaís Bronze Santos
Patrícia Fontes de Jesus Reis
Jéssica Thaís G. de Souza S.Gonzaga
Renata Wagmaker Cavalcanti L. Portela
Aline da Silveira Santos
Joeferson Santos Soares
Rodrigo Marques

11/12
12/12
14/12
15/12
15/12
16/12
16/12
16/12

9932-6866
3634-7944
8824-2283
8844-2412
8121-8186
8817-3505
8154-1737
8104-5733

