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

3ª feira

Boas vindas

Buscai a Deus e vivei...
...Servindo-o com alegria e gratidão

Recitativo Bíblico: Salmos 100:4,5; João 12:26
Entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios,
com louvor; dêem-lhe graças e bendigam o seu nome. Pois o
Senhor é bom e o seu amor leal é eterno; a sua fidelidade
permanece por todas as gerações. Quem me serve precisa seguirme; e, onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me
serve, meu Pai o honrará.

Momento de cânticos

Grupo de Louvor

...Glorificando a Deus e crendo na sua provisão

Leitura Bíblica: Mateus 6:24-26,33
Dirigente "Ninguém pode servir a dois senhores; pois odiará a um e
amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não
podem servir a Deus e ao Dinheiro".
Congregação: "Portanto eu lhes digo: não se preocupem com suas
próprias vidas, quanto ao que comer ou beber; nem com seus
próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante
do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa?
Todos: Observem as aves do céu: não semeiam nem colhem nem
armazenam em celeiros; contudo, o Pai celestial as alimenta. Não
têm vocês muito mais valor do que elas? Busquem, pois, em primeiro
lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes
serão acrescentadas.

Dízimo, uma expressão da nossa fé

Momento de Fidelidade

Pr. Rubem Vieira
Instrumental

Oração

Mensagem Musical

Reflexão Pastoral

Pr. Pedro Chagas

Poslúdio

Instrumental
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Conquista FM 105,9

Comunicações

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

Atividades desenvolvidas pelos irmãos da Igreja
TELES INFORMÁTICA
Provedor de Internet – Rede em fibra
óptica, planos 2Mb-4Mb-6Mb / Salatiel
3231-2303 / 98804-9734

SUCOS NATURAIS / ALUGUEL DE
ROUPAS
Fazemos sucos naturais, também
suco DETOX, pronta entrega. Alugo
roupas de festas e vestidos de noiva.
Contato: Eliete 98878-9978 /
98168-0147 whatsapp

LL INOX
Sua melhor opção em inox
(empresarial, industrial e residencial) –
corrimão inox, escada metálica,
puxadores, parapeito, grades,
galpões, coberturas, barras de apoio,
etc... Contato: Luciano 99132-0914
whatsapp

PEDREIRO/ACABAMENTO
Serviços de pedreiro e especialidade
em acabamento.
Boby 98843-8352
LINDAS JÓIAS FOLHEADAS
Vendo jóias diversas folheadas, ótima
qualidade.
Érica Santiago 98828-9425

EMPADAS DO TURICO
Experimente a melhor empada da
Bahia (empada do Turico). Venha nos
visitar!. De segunda à sábado na
praça do alto Teresópolis – Conquista
Mário Vitório 98104-3945

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 (Noite)

Igreja Batista
Lindinópolis
Pr. Pedro de Jesus Chagas
Ano 2017

876

03 de setembro de 2017

Do Gabinete Pastoral
Provisão Abundante
Filipenses 4:19
Deus tem provisão abundante para a vida dos seus filhos. O
apóstolo Paulo escrevendo para os romanos disse: "Que poderemos
nós comentar perante coisas tão maravilhosas? Se Deus está ao nosso
lado, quem será contra nós? Se ele nem o seu próprio Filho poupou,
antes o entregou por todos nós, não nos dará, com Cristo, tudo o mais
que precisarmos?" (Rm 8.31,32; Trad. "O Livro"). Aqueles que estão
salvos estão num ambiente de total segurança em Jesus Cristo. O fato
de reconhecermos e confessarmos o senhorio de Cristo nos coloca ao
lado de Deus. Que realidade maravilhosa. Temos o Deus todopoderoso ao nosso lado. Não como alguém esperando o momento certo
para acertar as contas conosco, mas como um Protetor que não permite
nenhum poder das trevas apontar o dedo contra nós. Ele é o nosso
refúgio. Ele é o nosso amparo (Rm 8.1; Sl 16.1; Sl 9.10).
Ao observarmos o contexto do Filipenses 4.10-20, podemos
perceber que o apóstolo Paulo estava agradecendo aos irmãos da
igreja de Filipos pelas ofertas que estes lhe enviavam afim de ajudá-lo.
Não porque eles tinham muito, mas pelo cuidado com a sua vida. Não
era uma questão de obrigação, era cuidado (Fp 4.10). Eles faziam
questão de serem participantes da expansão do evangelho do Reino
(Fp 4.15). E mais, Paulo diz que a oferta dos filipenses subiu "como
cheiro suave, como sacrifício agradável e aceitável a Deus" (Fp 4.18). A
igreja de Filipos dava mais do que ofertas. Eles davam a si mesmos,
ofertando o seu melhor.
Muitos desejam desfrutar da provisão abundante de Deus, mas
poucos se colocam na posição da igreja de Filipos. Querem grandes
colheitas, mas fazem pequenos plantios. Quando entregamos a Deus a
nossa ansiedade, colhemos paz que excede todo o entendimento;
quanto entregamos louvores a Ele, colhemos alegria abundante; e
quando entregamos a Ele as nossas ofertas, colhemos uma provisão
abundante. Ele mesmo diz em sua Palavra: "O meu Deus proverá
magnificamente todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza,
em Cristo Jesus." (Fp 4.19; BJ). A provisão abundante está disponível
para aqueles que estão em Cristo. Deus promete suprir todas as nossas
necessidades, e não todos os nossos desejos. Outra coisa, a retribuição
de Deus não é segundo os nossos valores terrenos, mas segundo a sua
gloriosa riqueza, em Cristo Jesus. Como medir isso? Como calcular as
riquezas de Deus? Não tem como. Elas são insondáveis.
Extraído e adaptado
Com afeto, seu Pastor

Ordem de culto - Domingo (Manhã)
Prelúdio

Instrumental

Boas vindas
Comunicações

Façamos tudo para a Glória de Deus, pois, Grande é o
Senhor e mui digno de ser louvado...
Recitativo Bíblico (em uníssono): Salmos 115:1-3
Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao vosso nome dai glória, por
amor de vossa misericórdia e fidelidade. Por que diriam as nações
pagãs: Onde está o Deus deles? Nosso Deus está nos céus; ele faz
tudo o que lhe apraz.
Momento de cânticos

MINISTÉRIO DESPERTA DÉBORA
O Desperta Débora completa 7 anos de ministério e convida toda a
Igreja para a celebração do seu aniversário que acontecerá no dia
16/09 às 18h30 aqui em nossa Igreja.
Tema: “É impossível uma mãe orar e não ter o que contar”.
Divisa: Ó Senhor Deus, eu te louvarei com todo o coração e
contarei todas as coisas maravilhosas que tens feito.
(Salmos 9:1)
Preletora: Thábata Laís Yamamoto Hora - Igreja Batista Bereiana
MINISTÉRIO DE FAMILIA
CURSO DE NOIVOS
Estão abertas as inscrições para a nova turma do curso de noivos, o
qual terá inicio no mês de outubro.

Grupo de Louvor

Sejamos confiantes no amor e na fidelidade do Senhor
para conosco
Leitura Bíblica: Marcos 12:41-44
Dirigente: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas
as contribuições, e observava a multidão colocando o dinheiro nas
caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias.
Homens: Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou duas
pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor.
Mulheres: Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou:
"Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do
que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava; mas ela, da
sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver".
Todos: Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com
pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é
poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a graça, para
que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é
necessário, vocês transbordem em toda boa obra.
Dízimo, uma expressão da nossa fé
Momento de Fidelidade

Note e Anote

Pr. Cláudio Gabriel

Hino 395 C.C. “Cristo satisfaz”

Oração

ATENÇÃO!!!
SERVIÇOS DIVERSOS
Temos em nosso boletim um espaço onde consta a relação de várias
atividades desenvolvidas por irmãos
da nossa igreja (sede e
.
congregação). Muitas vezes precisamos de certo tipo de serviço e
não sabemos a quem recorrer, então, aproveite e conheça o serviço
oferecido pelos irmãos da Lind. A cada domingo será atualizada
essa relação, para que o trabalho de todos seja conhecido. Caso o
irmão(ã) queira também divulgar o seu serviço, entre em contato
com Meirinha, secretária da Igreja. Contatos: 3231-5729 / 999742098(Oi) / 99150-7253 whatsapp
ALMOÇO BENEFICENTE
No dia 01/10 teremos um almoço beneficente em prol da 2ª cirurgia
do irmão Raimundo Gundim. Será um delicioso caruru. Contamos
com o seu apoio!
MINISTÉRIO DE FAMÍLIA

Vem aí o 2º Congresso de Família
Tema: “Agradando a Deus na família”
Data: 10,11 e 12 de novembro de 2017
Preletores: Pr. Heleénder e Anna Eliza – Vitória ES
Local: em nossa Igreja

Entrega dos certificados “Curso de Noivos”
Mensagem Musical
Reflexão Pastoral

Pr. Pedro Chagas

Poslúdio

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

Escalas de Serviços

Domingo 03/09
Diáconos de plantão Clébia, Lucinha, Nete
Finanças Vivian Maurício, Leonardo, Mel
Recepção Grupo José
Segurança
Audiovisual Rafael Santana/Uallace
Quarta-feira 06/09
Diáconos de plantão Clébia, Lucinha, Nete
Finanças Robert, Ewerson, Selma
Recepção Grupo José
Audiovisual Agostino
Domingo 10/09
Diáconos de plantão André, Cristiano, Paraíso
Finanças Roque, André, Júnior, João
Recepção Grupo Aser
Segurança
Audiovisual Dannyele/William
Quarta-feira 13/09
Diáconos de plantão André, Cristiano, Paraíso
Finanças Robert, André, Leonardo
Recepção Grupo Aser
Audiovisual Aline Luz

Aniversariantes
Lucimara Santos Oliveira
Luís Felipe Santana Araújo
Maria Perpétua Paraíso da Fonseca
Márcio Santos de Jesus
Cristina Jesus dos Santos
Jaqueline Tatiane Carvalho Oliveira
José Franklin Caetano dos Santos
Jusidete Planzo dos Santos Pinho
Alexandre Rodrigues Rafael
Alzira de Jesus Santos
Rosilene Nunes dos Santos
Galdino Antônio de Souza Santos
Regina Maria de Souza Santana
Valdelice Lopes Pinheiro
Gezidalva Moreira C. de Oliveira
Pompília Andrade Silva
Victor Andrade Rezende
Antônio Augusto Cabral Paraiso Martins
Jailton Oliveira Reis
Juscimara de Jesus Santos
Letícia de Jesus Rodrigues
Márcia Maria Soares Cerqueira
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03/09
03/09
03/09
04/09
05/09
05/09
05/09
05/09
06/09
06/09
06/09
07/09
07/09
07/09
08/09
08/09
08/09
09/09
09/09
09/09
09/09
09/09

8878-2469
8847-9182
8862-3952
8847-9507
8147-3930
9138-7395
9132-1403
3632-1743
8854-6062
8803-1214
8843-4545
9963-2032
8803-6365
8811-4723
8826-7253
3634-5094
3633-1021
8806-6875
8829-7249
8847-7297
3632-5595
8813-6640

