2ª feira

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

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
Culto nos Lares

3ª feira

Instrumental

Cristo - A manifestação da Graça de Deus
Recitativo Bíblico: João 1:14
Aquele que é a Palavra tornou-se carne e viveu entre nós.
Vimos a sua glória, glória como do Unigênito vindo do Pai,
cheio de graça e de verdade.
Momento de Cânticos
Mensagem Musical

Dayane Lima

Cristo – exemplo de obediência a Deus
Leitura Bíblica: Josué 1:8; Mateus 5:19; 1 João 5:3
Dirigente:Não deixe de falar as palavras deste Livro da Lei e de
meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente
tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos
prosperarão e você será bem-sucedido.
Congregação: Todo aquele que desobedecer a um dos
mandamentos do Senhor, ainda que dos menores, e ensinar os
outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no Reino dos
céus; mas todo aquele que praticar e ensinar estes
mandamentos será chamado grande no Reino dos céus.
Todos: Porque nisto consiste o amor a Deus: em obedecer aos
seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados.
Momento de Fidelidade
Oração

Instrumental

Cristo – O caminho para Deus
Recitativo Bíblico em uníssono: 1 Timóteo 2:5; Salmos 37:5
Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os
homens: o homem Cristo Jesus, Entregue o seu caminho ao
Senhor; confie nele, e ele agirá.
Mensagem Musical

Luciana Bispo

Reflexão Pastoral

Pr. Pedro Chagas

Poslúdio

Instrumental
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Conquista FM 105,9

Prelúdio
Boas vindas/Comunicações

19h30m

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
TERRENO PARA VENDA
Vendo um terreno com 480m²
no Couto em frente ao Grupo
Escolar.
Contato: Flávio 98855:0067 /
9123:5669 whatsapp
CEO MODAS
Inverno ou verão, sempre
pensando em você! agora a
nova coleção e melhor
atendimento.
Ceo, Sil ou Regi 3231-7465 /
3231-8369

ANÚNCIO
Vende-se uma casana praia
loteamento jóia do Atlãntico
644 m²
Contato: (75)98801-0879

C&V CALDOS
Vendemos caldos de vários
sabores, aceitamos
encomendas para eventos
Contato: Vera 8819-3582
/9131-0849

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

MINI SALGADOS

Estou vendendo Mini Salgados
Congelados (R$ 12,99) e Fritos
(R$15,99)
Entregamos no local solicitado.
CLAUDINHA
Contato: Josihana (73) 99106-1482 /
CABELEIREIRA
99105-4547 Whatsapp
Escova, cortes, relaxamento,

penteados, maquiagem,
manicure e outros
Claudinha 9939-8038

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

ROSART, A LOJINHA DO
SEU LAR
Conjunto de cozinha, colchas e
lençóis, bandejas, porta-talher
em MDF. Rosinha 3231-8362

CLÍNICA VIVA!
Medicina e estética
Dra Rebeka Sobral Mello
Cremeb: 16843
End.: Av. Soares Lopes 858
Centro
Tel.: (73) 3633-1097

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 2016

806

01 de maio de 2016

Do Gabinete Pastoral
Maio mês da família
Tradicionalmente dedicamos o mês de maio à família. É uma
oportunidade para refletirmos sobre a importância da família. Quando
pensamos em família, pensamos um querendo o bem estar do outro,
pensamos um se esforçando para fazer o outro feliz.
Sem dúvida alguma, família é lugar de aconchego, de rir e chorar
junto. É lugar de transformação de nossa personalidade, é uma escola
preparatória. É a casa do oleiro. Assim deve ser a família.
Na família, a Palavra de Deus deve ser valorizada, conhecida e
obedecida com intensidade, coerência e temor. É imperativo, portanto,
que avaliemos nossa postura diante da Palavra e que nos submetamos
às adequadações que o Senhor quiser mostrar. Enfim, temos que amar
a Palavra do Senhor tanto quanto ao Senhor da Palavra.
Enquanto nos propomos caminhar passo a passo rumo a
maturidade como Igreja, devemos continuar investindo na família. É
claro que, quanto mais saudável e madura for a minha família e a sua
família, mais contribuiremos para a maturidade da igreja.
Portanto, queremos desafiar e encorajar o irmão a priorizar e
investir mais na família, dedicando tempo para o culto doméstico,
orando em família, participando de eventos promovidos para edificação
da família e ainda dando tempo de qualidade para dedicação ao
cônjuge e aos filhos.
Assim sendo, neste mês da família, teremos programação
especial nos cultos às quartas-feiras e domingos e outras atividades
que visam à edificação e o fortalecimento da família, algumas das quais,
destacamos, lembrando de que devemos convidar também outras
famílias:
Dia 08/05 (domingo) Homenagem às mães
Dia 22/05 (domingo) Encontro de Famílias
Dia 26/05 (Feriado) Dia Recreativo das famílias
Dias 27 a 29 (Sexta a Domingo) I Congresso de Solteiros
Dia 29 (Domingo à noite) Renovação de votos matrimoniais.
“Se não for o Senhor o construtor da casa será inútil trabalhar na
construção” (Sl 127.1).
Deus continue abençoando nossas famílias!
Em Cristo,
Pr. Rubem Vieira
Ministério de Família

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

Instrumental

Boas vindas/Comunicações

A família que estuda a Palavra, celebra a presença do
Senhor e se prostra em adoração.
Leitura Bíblica: Sl 96:7 e 8; 86:12,13 e 10
Dirigente: Dêem ao Senhor, ó famílias das nações, dêem ao Senhor
glória e força.
Homens: Dêem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem nos
seus átrios trazendo ofertas.
Mulheres:De todo o meu coração te louvarei, Senhor, meu Deus;
glorificarei o teu nome para sempre.
Todos: Pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos; só tu és Deus!
Momento de cânticos
Apresentação das atividades para o mês da família
A família que estuda a Palavra, vive em comunhão e amor
Recitativo: “Deus dá-nos lares cristãos”.
Todos: Deus, dá-nos lares cristãos
Homens: Onde o amor esteja sempre presente, onde haja paz, onde
haja compreensão, onde haja felicidade.
Todos: Para que sejamos exemplo para todo o mundo
Mulheres: Exemplo de fé, de amor, de paciência, de bondade. Onde
se possa viver em harmonia, no falar, no pensar, no amar.
Todos: Deus dá-nos lares cristãos
Homens: Onde os filhos respeitam os pais, onde os pais amem os
filhos. Onde todos vivam em comunhão, amando, respeitando.
Todos: E onde seus ensinamentos sejam praticados.
Homens: Deus dá-nos lares cristãos para que possamos transmitir luz
verdadeira e eficaz, luz que pode salvar.
Todos: Encontrada somente em Jesus
Mensagem musical

Shalon Rocha

A família que estuda a Palavra serve ao Senhor com alegria
Momento de fidelidade

Instrumental

Oração

Note e Anote
MINISTÉRIO DE FAMÍLIA
I Congresso de solteiros - 27 a 29/05
Tema: Vida espiritual saudável é possível?
Orador oficial: Pr. Mel (Igreja Batista Esperança-Itabuna)
Jantar dos namorados - 11/06 às 19:30h
Local: Churrascaria Recanto Gaúcho
Participação especial: Banda Sintonia
Maiores informações:Rita 98845:3161
Pr. Rubem 99983:6093
PASTORES
O Pr. Pedro e Pr. Wilson estarão participando do congresso
da SEPAL em São Paulo no período de 2 a 6 de maio.
MINISTÉRIO JOVEM
Acampamento 23 a 26/06 na Pousada Brisa Mar
. um
Tema: Até sermos
Valor: R$ 180,00
Maiores informações: Raull 99122-6006
MINISTÉRIO DE COMUNHÃO
PGM - Pequenos Grupos Multiplicadores
Os PGM nos lares, tiveram início na semana próxima
passada. Participe do grupo mais próximo. Maiores
informações com Pr. Wilson, Xande ou Carlos
FOTOS DOS BATISMOS
O irmão(ã) que se batizou em 2014-2015 pode pegar sua foto
na secretaria da igreja durante a semana, no horário
comercial.
LEITURA BÍBLICA
01 de maio (domingo) Deuteronômio 30 /Salmos 79
02 de maio (segunda) Deuteronômio 31 / Salmos 80-81
03 de maio (terça) Deuteronômio 32/Salmos 82-83
04 de maio (quarta) Deuteronômio 33-34 /Salmos 84-85
05 de maio (quinta) Josué 1-2 /Salmos 86-87
06 de maio (sexta) Josué 3-4 / Salmos 88-89
07 de maio (sábado) Josué 5-6 /Salmos 90-91
08 de maio (domingo) Josué 7-8/Salmos 92-93

Cântico Bandinha

============================================
Reflexão Pastoral
Poslúdio Instrumental

Pr. Rubem Vieira

Visite nosso site: www.lindinopolis.org.br

CartaIIenviada pela nossa missionária Marli - em Guiné-Bissau
Bom dia, queridos irmãos!
“sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos
te são bem conhecidos” Sl 139:3
Graças a Deus, penso, que o pior já passou. Estou me recuperando e
digo sem nenhum exagero, passei pelo vale da morte, mas com Deus! Falo isso
para que os irmãos se regozigem comigo e glorifique com honras ao Pai, Filho e
Espírito Santo. Não é a primeira vez, e sei que não será a última, às vezes tenho
receio de preocupá-los devido a distância geográfica e contextual que vivemos. Mas
hoje pela manhã me sinto encorajada para tais relatos. Estou descansando no
Senhor, pois ele me fortalece a cada tempo como esse! A malária é muito
assustadora pelo risco de atingir o cérebro e também pelos efeitos que o
medicamento faz no nosso organismo. No meu caso, pela fibromialgia os sintomas
se avolumam e fica difícil controlar as reações. Mas graças ao eterno Deus estou
com boa recuperação.
Ontem retornei ao médico e ele me tranqüilizou sobre as reações. Só
preciso de repouso e boa alimentação com muito líquido. Louvado seja Deus, pois
nesse tempo nada me faltou: orações, cuidados, mensagens de ânimo, companhia
de colegas, até orações e música via whatsapp. Tudo revela o cuidado de Deus
sobre minha vida. Não posso jamais descartar, e sei do que falo, das batalhas
espirituais, pois, as responsabilidades que Deus tem me dado são tremendas e
quando ousamos destroniza o poder das trevas, sabemos que podemos sofrer
retaliações, mas “nada pode prevalecer contra a igreja de Cristo” Amém!.
Estou em preparativos para retornar, por tempo de descanso, ao Brasil. E
ainda tenho muitas coisas a fazer nesse período. Estou certa que conseguirei até o
mês de junho realizar tudo. Vou nesse período pois é o tempo de chuvas e férias das
escolas, praticamente nesse tempo todos estão voltados para as atividades da
agricultura.
Obrigada pelas orações!. Deus tem nos fortalecido igualmente. É com
muita gratidão a Deus que escrevo, e, sei que há muitas pessoas que nem me
conhecem, mas tem se comprometido em orações. Minha oração a respeito de
vocês é Filipenses 4:19.
Um abraço!
Missionária Marli Oliveira

Aniversariantes
Maria Cristina Machado dos Santos
Caêssa Ferreira Santos dos Santos
Darlan Cruz Lisboa
Jailma Nascimento Lima
Jéssica Queiroz Barreto
Josenilton Vilas Boas de Araújo
Normélia de Andrade Santos
Sara Souza de Oliveira
Maria Marúcia Santana Bahia
Bianca Marcelly Santos Nascimento
Cíntia Camara Freitas da Cruz
Claudia Santos Silva Magalhães
Juliana Souza da Silva
Tereza Alves Sibiene de Oliveira
Walter Lopes
Jason Moreira dos Reis
Meyrejane de Melo Cerqueira
Suely Anunciação Santos
Davi Neri de Oliveira e Silva
Sâmela Cássia da Silva Lindote

01/05
02/05
02/05
02/05
02/05
02/05
02/05
03/05
04/05
05/05
05/05
05/05
05/05
05/05
05/05
06/05
06/05
06/05
07/05
07/05

8107-8290
9104-0468
8804-9069
9199-9955
8838-9586
8119-0191
9965-9119
9131-1402
9974-2093
9162-1648
3231-2436
8843-5655
3231-2208
8807-4258
3231-2110
8104-6978
9121-8109
3231-7343
9821-9776
8812-4404

