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  Culto noite - Batismo                              18h30

 18 Qua -Culto dos Guer.Oração               19h30                                 

31 Terça Culto da Virada                          21h00 

 ________________________________ 

29 Dom -EBD                                            9h00

  Culto DEPIN                                           18h30 

22 Dom - EBD                                            9h00

 25  Qua - Cantata de natal                      19h30

___________________________________ 

___________________________________

  Culto matinal                                           10h00

   Culto matinal                                         10h00

___________________________________

   Culto noite                                            18h30

___________________________________

 AGENDA  DEZEMBRO 2019

 01 Dom- Oração                                        8h00

    E.B.D                                                      9h00

   Culto matinal                                          10h00     

___________________________________              

 15 Dom - EBD                                            9h00

   Culto de Ceia                                         10h00 

 _______________________________________________________________   
11 Qua- Culto                                           19h30

  Culto matinal                                           10h00

  _______________________________________________________________

  04 Qua - Culto                                        19h30 

   Culto noite                                             18h30

 08 Dom- E.B.D                                          9h00

   Culto noite                                              18h30

         Aos membros da PIB Trindade    

Quero expressar a minha gratidão pela 

sua participação neste ano que está quase 

terminando.  Ela foi decisiva, as palavras 

de ânimo e incentivo que recebi no 

decorrer deste ano, colaboraram para a 

restauração do entusiasmo.

Imagine  se quando você tentasse andar , 
uma perna fosse para a direita  e a outra 
para a esquerda. Imagine a confusão se seu 
olho direito olhasse  para cima e o seu olho 
esquerdo olhasse para baixo. Imagine o 
desconforto se o seu braço direito  se 
recusasse  a fazer parceria com o braço 
esquerdo.

Sabiamente, a Bíblia define a Igreja como 
um corpo. Com esta analogia, ela 
demonstra a importância da unidade e do 
envolvimento de cada  membro para a 
saúde desse corpo.

Quando o  corpo de Cristo (igreja)  não 
está unido na mesma direção, o corpo é 
ineficiente. Quando uma parte do corpo 
resolve não funcionar, vira uma bagunça. 
E quando um determinado órgão do corpo  

quer ser um corpo à parte há divisão. Isso 
se dá quando o líder vive apenas para seu 
próprio departamento e faz dele o  seu fim.

Lembrando que a nossa visão é: 
- Amar a Deus
- Amar pessoas

Carinhosamente,

Precisamos, enquanto ovelhas, ampliar 
nossa visão, (muitas vezes focada 
exclusivamente em nosso departamento) 
para a visão da PIB de Trindade. Quando 
isso se tornar uma realidade todos os 
eventos  serão da igreja e não do “meu 
departamento”, embora realizados por 
esse  ou aquele  depar tamento.  Se 
alcançarmos essa visão, caminharemos na 
mesma direção e chegaremos ao mesmo 
lugar.

Pra. Leila de Cêa Cabral
O

- Servir ao mundo (com ações práticas).



Fique por dentro
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Fique por dentro Acontece na PIB de Trindade
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