2ª feira

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

Dayane Lima

Ao arrependido Ele manifesta a sua graça
Recitativo Bíblico:
2 Crônicas 7:14; Romanos 5:1,2
Dirigente: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se
humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus
maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e
curarei a sua terra.
Todos: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com
Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem
obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos
firmes; e nos gloriamos na esperança da glória de Deus.
Momento de Fidelidade
Oração

Instrumental

Ao necessitado ele estende a sua mão, o que pede,
recebe e quem busca, acha
Recitativo Bíblico em uníssono:
Lucas 11:9,10
"Por isso lhes digo: Peçam, e lhes será dado; busquem, e
encontrarão; batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo o
que pede, recebe; o que busca, encontra; e àquele que bate,
a porta será aberta.
Mensagem Musical

José Luis Neto

Reflexão Pastoral

Pr. Pedro Chagas

Poslúdio

Instrumental
5

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

Instrumental

Perto está o Senhor de todos os que o invocam.
Recitativo Bíblico:
1 Crônicas 16:27; Salmos 16:11
O esplendor e a majestade estão diante dele; força e
alegria, na sua habitação. Tu me farás conhecer a vereda
da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à
tua direita.
Momento de cânticos
Grupo de Louvor
Mensagem Musical

Culto Grupo Resgate

3ª feira

Conquista FM 105,9

Prelúdio
Boas vindas/Comunicações

19h30m

Sábado

Domingo

19h30m
9h
15h30m
18h
18h30m
19h

Culto da Juventude
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
MALU BELEZA E CIA
A beleza sempre em
movimento
Av. Ubaitaba, 67 – malhado
Posto florestal
Malu: 8823-2537

IDEA CRIAÇÃO
Trabalho gráfico em geral
Av.ACM, 1178 – malhado
Jefinho – Tel: 8813-8303

O BOTICÁRIO
Vendo a linha O Boticário
Aproveite a promoção do dia
das mães
Margarete 8808-6387

TERRENO PARA VENDA
Vendo um terreno com 480m²
no Couto em frente ao Grupo
Escolar.
Contato: Flávio 98855:0067 /
9123:5669 whatsapp
ANÚNCIO
Vende-se uma casana praia
loteamento jóia do Atlãntico
644 m²
Contato: (75)98801-0879
MARMITAS E QUENTINHA
Comida caseira deliciosa.
Experimente!Faça sua
encomenda!.
Del / Raimundo 98825-5468 /
98849-9227

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

PLEK
Moda bebê, infantil, juvenil e
adulto.
Priscila: 3231-2649 / 88093930
DISK GÁS E ÁGUA
Chegou para Ilhéus a
LIQUIGÁS da Petrobrás.
Disk gás e água 3632-7474
/ 8834-3310
Edjorge ou Sislândia

NOÉLIA MODAS
Galeria Jorge Amado loja 2 –
Centro
Tel. 8822-2425 - Noélia

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

814

26 de junho de 2016

Do Gabinete Pastoral
FÉ CRISTÃ E FÉ RELIGIOSA
“Pois pela graça que me foi dada digo a todos vocês: ninguém tenha
de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter; mas, pelo
contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da
fé que Deus lhe concedeu.” (Romanos 12.3)
A fé cristã e a fé religiosa são aparentadas, mas não são
equivalentes, ou seja, não são a mesma coisa ou tem a mesma
importância. A primeira é o corpo, a segunda uma roupa que colocamos
no corpo. Elas podem manter uma relação muito saudável e harmônica,
mas podem divergir e a “roupa” em lugar de servir o corpo, prejudicarlhe a saúde, constituindo-se em um desvio que dificulta em lugar de
apoiar. Isto porque a fé religiosa, que advém da cristã e que serve para
torná-la visível por meio de expressões práticas como cultos, normas,
ritos, templos, etc., tem a possibilidade de assumir a primazia, como se
fosse ela o corpo e não apenas a roupa. E como sabemos a roupa
jamais deveria valer mais que o corpo.
Quando a fé religiosa domina a espiritualidade de um cristão,
um sintoma muito comum é a inversão de valores: a forma assume a
primazia sobre o conteúdo. Tornamo-nos mais sensíveis em relação às
regras, normas e aos hábitos, que em relação às pessoas. Amamos
mais o que deveríamos amar menos, e menos, o que deveríamos amar
mais. Como os fariseus que preocupavam-se com o sábado e
desprezavam as pessoas, o lavar as mãos do que o manter puro o
coração! E então torna-se necessário lembrar que o sábado foi feito por
causa do homem e não o homem por causa do sábado.
A fé cristã endereça-se ao nosso mundo íntimo e interior.
Conversa com nossa auto-imagem, intenções e propósitos. A fé
religiosa nos deixa em paz com nosso orgulho e prepotência, a fé cristã
não. Ela nos manda crucificar o ego num processo diário de buscar uma
visão equilibrada de nós mesmos, segundo a fé que temos em Cristo. E
faz isso para que possamos nos manter atentos para o dever de amar e
servir, muito mais do que para a preocupação e apego em observar o
sábado. O fruto da fé cristã é um caráter em aperfeiçoamento e
orientado pelo amor, que não faz mal ao próximo. Que tudo sofre, crê e
suporta. Por isso, uma maneira de avaliarmos nossa fé no Evangelho é
responder com a máxima honestidade: Será que não estamos nutrindo
um conceito mais elevado do que deveríamos, a respeito de nós
mesmos? Considere a maneira como lida e serve às pessoas. Está
nisso a resposta.
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

Instrumental

Note e Anote
CONHECENDO NOSSOS NOVOS IRMÃOS
Thales Henrique Santos Silva – Tel: 8110-1874
Silas Ceo Moreira Santos - Tel 98845-3389
Mayara Catarina Assunção – 98166-5974
Maria Allyce Pereira de Araújo – 98236-8679

Boas vindas/Comunicações

Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso
Senhor e Salvador Jesus Cristo...
Leitura Bíblica:
Isaías 55:6-11
Dirigente:Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo; clamem por
ele enquanto está perto.
Congregação:Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não
voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer,
para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come,
Todos:assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca:
Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o
propósito para o qual a enviei.

...Cresçamos na adoração e comunhão com ele
Momento de cânticos
Mensagem Musical

Grupo de Louvor
Raimundo Gundim

...na entrega, diante das adversidades, confiando no
Senhor em dias difíceis
Recitativo Bíblico:
Provérbios 18:10; Salmos 20:7
O nome do Senhor é uma torre forte; os justos correm para ela e estão
seguros. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós
confiamos no nome do Senhor nosso Deus.
Momento de Fidelidade

Instrumental

MINISTÉRIO DE AÇÃO SOCIAL
EXAME DE VISTA GRATUÍTO
Amanhã, dia 27 de junho haverá no salão social da Igreja
atendimento para exame de vista a partir das 8h da
manhã. Teremos exposição de diversos modelos de
armações de óculos. Aproveite, e compre seus óculos
parcelados no carnê ou cartão.
Maiores informações: Flávio Social 98855-0067 // 991235669 whatsapp
MINISTÉRIO DE .FAMÍLIA
CURSO DE NOIVOS
Mais uma turma nos próximos meses de julho e agosto
Inscrições na secretaria da Igreja.
SEMINÁRIO PARA CASAIS: O amor que permanece para
sempre
Data: 16, 23 e 30 de julho – das 19h30 às 21h
Imperdível!
Inscrições na secretaria da Igreja.
E.C.C - ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO
As reuniões para preparação do ECC 2016 já começaram.
Toda segunda-feira às 19h30 aqui no templo. Você que já
fez o encontro de casais, participe conosco e abençoe
outros casais.

Oração

...na Palavra, no amor mútuo e na obediência ao Senhor

LEITURA BÍBLICA

Recitativo Bíblico:
Josué 1:8
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 bemsucedido.

26 de junho (domingo) I Reis 17‐18 / II Reis 13‐14
27 de junho (segunda) I Reis 19‐20 / II Reis 15‐16
28 de junho (terça) I Reis 21‐22 / II Reis 17‐18
29 de junho (quarta)II Reis 19‐20 / I Crônicas 1‐2
30 de junho (quinta) II Reis 21‐22 / I Crônicas 3‐4
01 de julho (sexta) II Reis 23 / I Crônicas 5‐6
02 de julho (sábado) II Reis 24 / I Crônicas 7‐8
03 de julho (domingo) II Reis 25 / I Crônicas 9‐10

Mensagem Musical
Reflexão Pastoral
Poslúdio

Dejanira Sodré
Pr. Pedro Chagas
Instrumental

II

Escalas de serviço

Domingo 26/06
Diáconos de plantão Lucinha, Ivaneide, Eliete
Finanças João, Eduardo Roque, Maurício, André Luiz
Recepção Grupo José
Audiovisual Izabel
Acompanhamento N.convertidos José Carlos, Cristiano, Gilton
Quarta-feira 29/06
Diáconos de plantão Lucinha, Ivaneide, Eliete
Finanças Mel, Daniel, Ewerson
Recepção Grupo José
Audiovisual Izabel
Domingo 03/07
Diáconos de plantão André, Nete, Ana
Finanças Mel, Daniel, Maurício, Robert
Recepção
Audiovisual
Acompanhamento N.convertidos Sobral, Suely
Quarta-feira 06/07
Diáconos de plantão André, Nete, Ana
Finanças Edilson, Ewerson, André Luiz
Recepção
Audiovisual

Aniversariantes
Alex do Nascimento Rodrigues Rafael
Arlindo Lúcio Florêncio dos Santos
Faura Joselha Pinho Rocha
Joabes Correia da Silva
Larrubia Nunes Silva
Dreid Jamille Borges Barbosa
Paula Regina Soares Trindade
Pedro de Jesus Chagas
Pedro Paulo Santos Filho
Rita de Cássia Souza Dias da Silva
Douglas Andrade Ribeiro
Maria Francisca de Brito
Marina Moreira dos Santos
Andresa Lorena de Araújo Argôlo
Caroline Souza Couto
Gildinai Mota da Silva
Maria Isabel Silva

27/06
27/06
27/06
27/06
27/06
29/06
29/06
29/06
29/06
30/06
01/07
01/07
01/07
02/07
02/07
02/07
02/07

8847-8843
9983-5490
8805-6211
8151-1674
8174-4427
8849-6949
9981-9394
8126-3558
8833-7158
8854-5587
8822-2228
8823-6680
8836-3460
8806-9056
3231-3710
3231-5183

