PRESENTE DE GREGO!
A expressão "presente de grego" é bem conhecida entre nós. A sua origem está na
lenda do Cavalo de Troia, contada inicialmente por Homero, em seu livro Odisseia.
Segundo essa lenda, os gregos vinham sitiando a cidade de Troia havia bastante
tempo, mas não conseguiam tomá-la. Por isso, construíram um enorme cavalo de
madeira, colocaram-no diante da porta da cidade e se retiraram, simulando que
desistiam do cerco. Os troianos levaram o grande animal para dentro da cidade,
relaxaram a defesa e foram descansar. O que eles não sabiam é que dentro do cavalo
estavam escondidos vários guerreiros gregos. E quando a cortina da noite desceu
sobre as ruas desertas, eles saíram do cavalo e abriram a porta da cidade para a
entrada do exército grego. Dentro de poucas horas, Troia estava dominada pelos
inimigos. E quando o dia amanheceu, a cidade antes gloriosa estava reduzida a um
monte de escombros e cinzas. A vida está cheia de cavalos de Troia. São inúmeras
práticas, aparentemente inocentes, mas que trazem em seu bojo elementos que podem
gerar consequências desastrosas. Outras vezes são decisões que têm tudo para dar
certo, mas que produzem grandes tragédias. Salomão escreveu: “Há caminho que ao
homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte” (Pv 14.12). Apesar da
advertência, ele mesmo tornou-se vítima do Cavalo de Troia. Para consolidar o seu
poder e expandir a sua influência, Salomão adotou a estratégia de casar-se com filhas
dos soberanos que ocupavam os tronos dos países vizinhos. Esse é um dos motivos
por que ele chegou a ter setecentas esposas. Inicialmente, parecia que a estratégia
estava dando certo, pois, dessa forma, conseguiu estabelecer alianças sólidas com
vários reis. Mas o fim foi trágico. “Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o
coração para seguir outros deuses; e o seu coração não era de todo fiel para com o
SENHOR, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai” (1 Re 11.4). Ló foi outra vítima do
Cavalo de Troia. Privilegiado por seu tio Abraão com o direito de escolher as terras
que ocuparia, “escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente; e
ia armando as suas tendas até Sodoma" (Gn 13.12). Alguns anos depois, Deus
destruiu Sodoma e Gomorra; e Ló saiu daquele lugar às pressas, salvando apenas as
filhas, pois até sua esposa havia se corrompido com a cidade. Quase todos os dias nos
vemos diante de oportunidades e de necessidade de fazer escolhas. Antes de qualquer
decisão, devemos buscar a direção de Deus para não cairmos no conto do Cavalo de
Troia. (Rev. Adão Carlos Nascimento. IPB Valadares-MG)

Presidente Prudente, 10 de Março de 2019.

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL

VISITE O NOSSO NOVO SITE

TREINAMENTO
PROFESSORES DE CRIANÇAS

Dê a sua opnião e sugestão

Tem sido uma grande bênção!
As nossas aulas em classe
continuam a todo vapor, procure
a sua classe e convide outros
para participar.

ANIVERSARIANTES
HOJE:

Andréia Nui Dano
Isabella Taguti de Toledo
João Pedro M. R. de Souza
11/03: Eduardo V. de A. Cristofani
Isabela M. do Amaral Santana
12/03: Ana Carolina Feltrin Aquotti
Casamento: Clarissa e Oleandro
13/03: Rafhael dos Anjos Mazini
Vaneide Pereira Silva
15/03: Dayane Monique Silva
Helena Pourcel Carvalho
Silvino Sérgio de Souza
16/03: Coraly de Toledo Taguti

www.ipbprudente.com.br
Hojeho

ACAMPAMENTO
Agradecemos a Deus primeiramente
pela benção que foi o acampamento e
a todos que ajudaram direta e
indiretamente a sua realização.
Pr. Thiago, Matheus (UMP) e Raquel
(UPA)
ORQUESTRA
JOSÉ PELEGRINI
No culto noturno teremos
a participação especial da nossa
orquestra. Vamos convidar nossos
familiares e amigos para estar na
casa do Senhor.

PROCURE A MAIS PRÓXIMA
DE SUA CASA

DEUS ABENÇOE A TODOS

MINISTÉRIO ACOLHER (RECEPÇÃO)
Se você deseja fazer parte da equipe de
recepção, converse com o Rev. Thiago para
fazer parte dessa equipe.

NOSSAS REDES SOCIAIS. Pedimos
para todos os irmãos seguirem os
nossos canais no Youtube e
Facebook. Estamos trabalhando
para transmissão dos nossos cultos.
Para termos mais visualizações
pedimos para todos curtirem e
compartilhar nas suas contas
pessoais.

PROGRAMA DA IPB
VERDADE E VIDA
TODO SABADO ÀS 12H30
DIVULGUE!

CLASSE DE INTEGRAÇÃO
Todos os irmãos que tem
participado da Igreja e que desejam
tornar-se membros deverão passar
por esta Classe, inclusive os que
vêm de outra Igreja.
Passe seu nome para Meri Helen
inicio das aulas em abril.

ESCALAS - "MARÇO”
* PIANISTAS:

Estudo 6 - TEMA:

VENÇA A INDECISÃO

03– DÉBORA
10 - ORQUESTRA
17 –SUZANA
24 – IVETE

*JUNTA DIACONAL:
* André
*Danilo
*Edilson
*Willian

*CULTO INFANTIL:

*PASTORES - HOJE:

3 a 5: Anelise e Caio
6 a 7: Silvania e Tales
8 a 10: Mariana

Rev. Gediael: Central
Rev. Thiago: Central
Rev. Saulo: Esquadrao
da Vida

