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Agenda PIB TRINDADE

 Nossas Reuniões

 Sábados
 UNA   ( Culto de Adolescentes)             17h30
 Unijovem (Culto de Jovens)                  19h00
______________________________________
 Domingos
 Escola Bíblica dominical                        9h00
 Culto matinal                                         10h00
 Culto noite                                             18h30
 ______________________________________
 Toda última Terça feira do mês
 Culto do ministério Pérolas                  14h30 
______________________________________
 Quartas feiras
 0Culto                                                    19h3

______________________________________

                 JANEIRO

 07/01 - DOM - 9H00 -  ORAÇÃO COM TODA 
IGREJA

14/01 - DOM - 18H30 -  CULTO DE CEIA

21/01 - DOM- 18H30 - PR. CARLOS 
RODRIGUES 

24/01 - QUA - 19H30 - CIA DE TEATRO - 
JEOVÁ NISSI 

28/01- DOM- 18H30- PEDRO DO BOREL

31/01 - QUA- 19H30 - CULTO DOS 
GUERREIROS DEORAÇÃO

Quais são as suas prioridades?
               

“Não terás outros deuses diante de 
mim”  (Ex. 20:3)

No mundo contemporâneo, temos 
visto e vivido diariamente, o famoso 
“corre corre”. As pessoas andam de 
um lado para o outro, muitas vezes 
sem saber para onde vão, porém 
sempre com muita pressa. Tudo tem 
de ser  para agora, para já!
A constante busca por “ter” tem 
contagiado o mundo e nesse 
contexto, muitos têm negligenciado 
em buscar o que realmente importa, 
preocupando-se apenas com o que é 
terreno e esquecendo-se do que é 
eterno. 
De acordo com Jesus, estas são 
nossas duas prioridades mais 
importantes: “Amarás o Senhor, teu 
Deus, de todo o teu coração, e de 
toda a tua alma, e de todo o teu 
pensamento. Este é o primeiro e 
grande mandamento. E o segundo, 
semelhante a este, é: Amarás o teu 
próximo como a ti mesmo” 
(Mt 22:37-39).
A palavra de Deus nos adverte que a 
prioridade tem que ser sempre Ele.
Também no livro de Mateus, Jesus 

diz: “Buscai primeiro o reino dos 
céus e a sua justiça e as demais 
coisas vos serão acrescentadas”. (Mt 
6:33)
É hora de despertamos do sono da 
negligencia, é hora de buscarmos o 
Senhor em primeiro lugar, é hora de 
te r  compromisso ,  é  hora  de 
renúncia, de santidade, é hora de 
mostrar ao mundo o amor de Cristo.
“Assim, brilhe a vossa luz diante dos 
homens para que vejam as boas 
obras e louvem o vosso pai que está 
nos céus”. (Mt 5:16)
Que do nosso interior fluam rios de 
águas vivas e contagie o mundo!
Que a nossa prioridade seja sempre 
o Senhor!

Feliz 2018!

  
Josiane Ferreira
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