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Vivendo o espírito do Natal em todo o tempo
Domingos:
Cultos da Manhã - 10h
Culto Infantil - 16h
Culto da Noite - 19h

Domingos - 8h45 - On line

– Jovens - 8h45 - Quadra

Quarta-feira - 19h30
On-line e Presencial

Sábados, das 21h às 21h45 Rádio 93FM

Coroa Grande - Itaguai
Pr. Eﬁgenio Batista Junior
Rua Santa Teresa, 1
Coroa Grande - Itaguaí/RJ
CEP: 23825100

Guapimirim
Pr. Alonso Rodrigues da Silva
Rua Valentino Sheer, 35
Centro – Guapimirim/RJ
CEP 25964-000

Trindade - São Gonçalo
Pr. Marcelo Escandarane Cardoso
Rua Araxá, S/N
(Esquina com a Rua Bauru)
Trindade - São Gonçalo
CEP 24456-560
-----------------------------------------------

@pib.niteroi1892

PIB Niterói

Muitas pessoas só pensam no espírito de Natal quando vai chegando o mês de
dezembro. É nessa época que decidem ajudar alguém. É nessa época que pensam em
dar presentes. É nessa época que procuram visitar um amigo, enfim, assim imaginam
que estão vivendo o espírito do Natal. Mas, não há nada que nos motive a praticar o
espírito do Natal no ano todo que compartilhar o maior presente que recebemos, o
amor de Deus que nos deu a salvação em Jesus Cristo.
O Pastor Jilton Moraes mostra a diferença entre uma mulher que só lembrava do
espírito do Natal em dezembro e de outra que vivia, independente, do mês do ano, na
prática o espírito do Natal durante todo o ano. Ele conta:
“Dona Avara fazia jus ao nome. Era avarenta, mesquinha e sempre apegada aos
valores materiais. Na segunda quinzena de dezembro, no entanto, ela mudava por
completo o comportamento. Ajudava algumas pessoas, distribuía sorrisos e favores e
dizia a todo instante: “O Natal está chegando, precisamos viver o espírito do Natal”.
O problema é que, passado o Natal, findava também toda onda de bondade, e a que
era Avara voltava a sua avareza.
Dona Wal, ao contrário, amava ajudar aos outros. Não havia um tempo escolhido
para ela: todo tempo era oportuno para fazer o bem. Visitava os mais necessitados e
de alguma forma os ajudava. E, quando alguém lhe perguntava o porquê daquela
ajuda, daquele presente, ela sorria e dizia: “É porque o espírito do Natal chegou”.
Todo que a conheciam, contudo, sabiam que o espírito do Natal não havia chegado.
Ela vivia nesse espírito o ano todo. E esse é o verdadeiro espírito do Natal. Não só
para uns poucos dias, mas para o tempo inteiro. Deus tanto nos ama que nos dá o seu
Filho para que tenhamos vida” (MORAES, Jilton. Ilustrações e poemas para
diferentes ocasiões. São Paulo: Editora Vida, 2010, p. 233).
Que o Senhor nos ajude a fim de que vivamos o espírito do Natal em todo o tempo!
Façamos isso oferecendo a todos o melhor presente: Jesus Cristo, o Salvador!
Que assim seja!
Um Feliz Natal!
Seu pastor e amigo,
J. Laurindo
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MINISTÉRIO DIACONAL -

diaconato@pibn.org.br

Enfermos: Acyr Parreira Gouvea (irmão do Dc Abner), Antonio Carlos Morett Silva, Carla Gomes Lamonica,
Abel Viana, Elazir Félix,Délio Vargas (Cunhado do Rubem Natan), Dilza Dias Ferreira de Souza (Mãe do Pr.
Edil),Dilma dos Santos, Doracy da Silva Mota, Enir Pereira Rolim (amiga da Esther Neto), Eraldo Felix
(irmão de Elazir),Gilza Pires (Tia da irmã Cidélia), Helenice Moreth,João Polegário Sobrinho, Jadir
Mendonça Sá (mãe da Cidélia), José Maria Alves da Silva, Léa Rangel Machado, Livia Drumond, Lucia
Gonçalves de Souza (esposa do Dc. Edécio), Lígia Loretto Bastos (Sobrinha da Daliana), Lino Fernandes
Lopes (Pai da Dra. Renata Francioni), Maitê Marinho Suriano, Maria Sueli dos Reis, Marta Ornellas Braga,
Matheus Tassim, Mozart Menezes Carvalhaes, Miriam Rachid, Pedrina D'Ávila, Pedro Paulo Póvoa,
Pr. Nataniel e Edilar (pais de Alzimar), Rita Borges, Roberto (cunhado do Carlos Jr), Sueli Alves de Moura,
Silvia Maria Mota, Tereza Cristina de Lima Couto e Therezinha de Lima Couto (irmã e mãe do Sérgio Couto),
Zenith Pires de Mattos.
MINISTÉRIO INFANTIL PIBN KIDS

Acesse o site da igreja e as redes sociais, pois disponibilizaremos
vídeos para as crianças, com histórias bíblicas e louvores sob a
coordenação de nossa Ministra Cidélia. Participe do Culto Infantil
Online todos os domingos, às 16h, no canal do Youtube
PIBNKids e na página da igreja no Facebook.
MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO RELIGIOSA - educacaoreligiosa@pibn.org.br

EBD Online: Será transmitida de 8h45 às 9h45, pelas plataformas do YouTube e Facebook. Acesse o nosso canal e
inscreva-se para receber as notiﬁcações. Que possamos nos dedicar de corpo e alma à Escola Bíblica Dominical a
exemplo do grande evangelista Moody. A Revista Compromisso apresenta o seguinte tema para este trimestre: Isaías o
Evangelho do Antigo Testamento.
O professor da EBD será o Pr. Silva.

MINISTÉRIO DA FAMÍLIA - familia@pibn.org.br
“Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria
família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente.
(1 Tm 5.8 – Bíblia King James atualizada)
O ministério da família comunica que o Grupo de Integração da Família Cristã –
GIFC está atuando em nossa igreja através das turmas da Escola da Família (turmas
online), do Curso de Noivos (online) e apoiando o projeto VIDES (viúvos,
divorciados e solteiros).
O Pastor da Família, Marcos Dias, está atendendo de forma remota (online) e
presencial com aconselhamento pastoral. O aconselhamento deve ser agendado com
o pastor, para que todos tenham oportunidade e um bom atendimento. O
agendamento pode ser executado através do telefone 2722-0355 ou 98497-6149.
ANIVERSARIANTES -

Mais informações:
GIFC – Casais Vasconcelos e Rose / Marcos
e Jane
Escola da Família – Casais Everaldo e
Ester / Leonardo e Adriane
Curso de Noivos – Casais Marcus e Polyana
/ Alan e Lívia
VIDES (viúvos, divorciados e solteiros) –
Irmãs Ieda Santos / Dacia Santana

secretariamembros@pibn.org.br

19/12 - Domingo
Elizabeth Fonseca de Oliveira Jacintho
Luiz Otavio Jordão Velloso de Castro
Nurimar Nunes Moreira
Roberto Souza Toledo Junior
Vilma Nunes da Silva Pereira
Waldira Cordeiro da Silva
20/12 - Segunda-Feira
Amazonila de Carvalho Souza
Ana Maria Ferreira de Araújo
Josino Martins
Luiz Melchiades Baptista Alves
21/12 - Terça-Feira
Sérgio Gonçalves Mariano

22/12 - Quarta-Feira
Juliana de Miranda Tardem Alves
Marcos Paulo de Oliveira Freitas
Maria do Carmo Dobbins
23/12 - Quinta-Feira
Adonias dos Santos Lomiento
Iohan Rocha Trézze
Irene Pereira de Andrade
José Augusto Pita de Almeida
24/12 - Sexta-Feira
Maria Angela Pinto de Abreu

25/12 - Sábado
Ailson Lucio Rodrigues
Cristiane Sodré de Sá Cunta
Edna Leite Chagas Marques
José Cláudio Alves Nunes
Maria Natalina Braga do Carmo
Mario Cesar Vilaça da Silva
Nadia Estrela Polegario
Natalina Siqueira dos Santos
Rosangela Gomes de Oliveira
26/12 - Domingo
Jadson Gabriel Coelho Dias
Jocimar Nogueira Caetano
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CULTO DA MANHÃ
Processional: Órgão
Jesus - Deus Conosco
Prelúdio: Piano
Oração de Adoração
Canto: “Quanto Amor” Paulo Cesar Baruk
Leitura Bíblica: Isaías 9:1-7
“Mas a terra, que foi angustiada, não será
entenebrecida; envileceu nos primeiros tempos, a terra
de Zebulom, e a terra de Naftali; mas nos últimos
tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do
Jordão, na Galileia das nações.
O povo que andava em trevas, viu uma grande luz, e
sobre os que habitavam na região da sombra da morte
resplandeceu a luz.
Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste;
todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa,
e como exultam quando se repartem os despojos.
Porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o bordão do
seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos
midianitas.
Porque todo calçado que levava o guerreiro no tumulto
da batalha, e todo o manto revolvido em sangue, serão
queimados, servindo de combustível ao fogo.
Porque um menino nos nasceu, um ﬁlho se nos deu, e o
principado está sobre os seus ombros, e se chamará o
seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai
da Eternidade, Príncipe da Paz.
Do aumento deste principado e da paz não haverá ﬁm,
sobre o trono de Davi e no seu reino, para o ﬁrmar e o
fortiﬁcar com juízo e com justiça, desde agora e para
sempre; o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto.”
Hino: 98 HCC “Pequena Vila De Belém” Phillips
Brooks/Lewis H.Redner
1. Pequena vila de Belém,
Repousa em teu dormir,
Enquanto os astros lá no céu
Estão a refulgir.
Porém nas tuas trevas
Resplende a eterna luz,
Incomparável, divinal:
Nasceu o bom Jesus.
2. Vós, anjos, dai real louvor
Ao Pai, eterno Deus,
E ao mundo inteiro anunciai
As novas lá dos céus.
Estrelas matutinas,
Em hinos de louvor,
Aos anjos e homens proclamai
De Deus o eterno amor.
3. O dom glorioso, divinal,
Nenhum alarde faz.
Por Cristo aos homens nosso Deus
Concede graça e paz.
Sereno e muito humilde,
Vem ele ao mundo, assim,
Trazendo a todos redenção,
Mostrando amor sem ﬁm.

4. Habita em nossos corações,
Infante e Rei Jesus,
Pois desejamos contemplar
Visões da tua luz.
Nos céus proclamam anjos
O amor do Deus ﬁel.
Oh, vem, Senhor, em nós morar,
Eterno Emanuel!
Momento de Intercessão
Canto: “Rocha Fiel” Igreja Batista Nova Jerusalém
Proclamação da Palavra: Pr. Douglas de Souza Pedrosa

Canto: “A Começar em Mim” Beatriz Correa
Comunhão
PIBNews
Devolução de Dízimos e Ofertas: 114 HCC - “Veio A
Este Mundo O Senhor Jesus” Lelia N. Morris
Trad: Ricardo Pitrowsky
1. Veio a este mundo o Senhor Jesus,
Veio nos libertar.
Foi rejeitado, morreu na cruz
Para nos resgatar.
Glória e poder no céu deixou,
Ingratidão na terra achou.
Tudo ele fez, pois nos amou,
Para nos resgatar.
Glória, glória demos ao Salvador,
Glória, glória por seu tão grande amor.
Glória, glória! Temos a paz com Deus.
Glória, glória, vamos cantar nos céus.
2. Nosso castigo Jesus levou,
Veio nos libertar.
Tudo na cruz ele consumou
Para nos resgatar.
Quem entre nós já compreendeu
Todas as dores que sofreu.
A condição em que morreu
Para nos resgatar?
3. Cristo morreu numa cruz de horror,
Veio nos libertar.
Chama-nos sempre com terno amor
Para nos resgatar.
Vamos a Cristo com contrição,
Tendo certeza de perdão,
Pois ele estende a sua mão.
Para nos resgatar.
Corações Agradecidos
Oração
Poslúdio: Órgão
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CULTO DA NOITE
Processional: Órgão
Aclame ao Senhor, toda terra, Cante!
Pois JESUS CRISTO NASCEU
Prelúdio: Piano
Oração de Adoração

Hino: 89 HCC “Em Silêncio Toda A Carne” Liturgia
Grega Trad João W.Fastini Melodia francesa
1. Em silêncio toda a carne,
Com temor e devoção
Abandone, reverente,
Todo o pensamento vão.
Nosso Deus à terra desce:
Tributai-lhe adoração!

Cantos:
“Aclame ao Senhor” Ana Paula Valadão/ Darlene Zschech
“Eu Te Quero” Coral Novo Caminho
Leitura Bíblica: 88 HCC “O Advento Do Salvador” Is.
60:1-3; 11:1-5; 40: 3-5, 10, 11
DIRIGENTE: Levanta-te, resplandece, porque é
chegada a tua luz, e é nascida sobre ti a glória do
Senhor. Pois eis que as trevas cobrirão a terra, e a
escuridão os povos; mas sobre ti o Senhor virá
surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E nações
caminharão para a tua luz, e reis para o resplendor da
tua aurora.
CONGREGAÇÃO: Então brotará um rebento do
toco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutiﬁcará. E
repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o espírito de
sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e
de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do
Senhor.
DIRIGENTE: E deleitar-se-á no temor do Senhor; e
não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem
decidirá segundo a vista dos seus olhos, nem decidirá
segundo o ouvir dos seus ouvidos.
T O D O S : mas julgará com justiça os pobres, e
decidirá com equidade em defesa dos mansos da terra.
A justiça será o cinto dos seus lombos, e a ﬁdelidade o
cinto dos seus rins.
DIRIGENTE: Eis a voz do que clama: Preparai no
deserto o cainho do Senhor; endireitai no ermo uma
estrada para o nosso Deus. Todo o vale será levantado,
e será abatido todo o monte e todo outeiro; e o terreno
acidentado será nivelado, e o que é escabroso,
aplanado
CONGREGAÇÃO: A glória do Senhor se revelará;
e toda a carne juntamente a verá. Eis que o Senhor
Deus virá com poder, e o seu braço dominará por ele;
eis que o seu galardão está com ele, e a sua recompensa
diante dele
TODOS: Como pastor ele apascentará o seu rebanho;
entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os
levará no seu regaço; as que amamentam, ele as guiará
mansamente.

2. Rei dos reis, da Virgem ﬁlho,
Entre nós ele habitou.
Deus, em corpo e sangue humano,
Deus, Senhor que se humilhou
Os seus ﬁlhos alimenta
Ele disse: “O Pão eu sou.”
3. Vigilantes anjos voam
Ao redor do Criador
E, cobrindo as suas faces,
Cantam o eternal louvor:
“Aleluia, aleluia!
Ao supremo Deus, Senhor!”
Momento de Intercessão
Canto: “Maranata” Hananiel Eduardo
Proclamação da Palavra: Pr. José Laurindo Filho
Oração
Canto
Comunhão
Canto: “Te Agradeço” Kleber Lucas
PIBNews
Devolução de Dízimos e Ofertas
Hino: 100 HCC “Proclamaram Anjos Mil O Primeiro
Natal” Melodia trad Inglesa Ruth See/John Stainer
Oração de Gratidão
Conjunto de Sinos da PIBN tocam o Natal
* “Oh, Come, Li le Children” Johann A. P. Schulz
* “Carillon For A. Joyous Day” Douglas E. Wagner
(ASCAP)
* “O Come, O Come, Emmanuel” Plainsong, Mode I
Arranged by Barbara B. Kinyon (ASCAP)
Bênção
Amém Tríplice
Poslúdio: Órgão
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MINISTÉRIO DO CONSOLO

Plantão semanal: Cemitérios – Maruí e
Conceição, São Miguel e São Gonçalo, Parque
da Colina e da Paz,
São Francisco Xavier.

Responsável: Pr. Nelson Dantas
Falecimentos e visitação:
2722-0355 /98497-6153

MINISTÉRIO DE ORAÇÃO - oracao@pibn.org.br
Disque-Oração
“O Senhor ouvirá quando eu o invocar.”
Salmo 4.3b
Conhece alguém aﬂito ou desanimado? Encaminhe o
contato ao lado para essa pessoa. O número também pode ser
feito através de telefone ﬁxo. Basta ligar.
TENDA DE ORAÇÃO: A PIBN recebeu 3.485 pedidos de
oração, entre os dias 26/04/2021 a 17/12/2021. Que o
Senhor ouça o clamor de todos esses que clamam por saúde,
emprego e família.
TESTEMUNHO: O Disque-Oração fez contato com a
senhora Dirce, que na semana passada deixou seus pedidos
na tenda. Ela atendeu a ligação e oramos por suas
necessidades. A senhora Dirce é viúva, tem 71 anos, alegou
cansaço e ainda cuida de duas ﬁlhas doentes: uma com
degeneração muscular e outra no leito com várias
enfermidades. Nós clamamos pela intervenção do nosso
Deus.

Distribuição de Bíblias, Novos Testamentos,
Boletins da Igreja e Folhetos Evangelísticos.

MINISTÉRIO DE JUVENTUDE - juventudepibniteroi@gmail.com

Seja bem-vindo à Juventude PIBN. Procuramos servir a Jesus com excelência através do nosso viver e queremos
evidenciar o Seu amor uns para com os outros, conforme a nossa temática anual! As atividades da Juventude PIBN são
comunicadas através do nosso Instagram. Lá, você encontra devocionais, postagens sobre a fé cristã, informações de
como participar de um PGM, retrospectiva de celebrações, congressos e também as viagens missionárias que
realizamos nos últimos anos. Por ﬁm, se você é responsável por um adolescente, temos um grupo de WhatsApp para lhe
informar sobre as nossas atividades! Para qualquer outra informação, faça contato com a gente no
WhatsApp 21 98497-6144 Douglas Pedrosa (Pastor. da Juventude PIBN).
MINISTÉRIO DE EVANGELISMO E MISSÕES - evangelismoemissoes@pibn.org.br
Pequenos Grupos Multiplicadores: As reuniões dos
Pequenos Grupos Multiplicadores são uma oportunidade de
cultivar o relacionamento com os irmãos em Cristo, conhecer
novas pessoas, convidar amigos e familiares para estudar a
Bíblia, integrar-se à igreja e crescer por meio do aprendizado
da Palavra. Os encontros são online, através do Google Meet, e
acontecem semanalmente, nos seguintes dias e horários:
PGMI (Pequeno Grupo Multiplicador Infantil): Quintafeira, às 19h.
PGM Júnior (Juniores): Terça-feira, às 19h.
PGM de Jovens e Adolescentes: Segunda, Quinta e Sextafeira, às 19h30.
PGM de Adultos: Segunda-feira e Quinta-feira, às 20h.

Entre em contato através do WhatsApp (21) 98497-6147 e
participe
Discipulado: Os encontros para discipulado de novos crentes
estão sendo realizados online.
Evangelismo e Aconselhamento Online: O contato com
pessoas interessadas pelo Evangelho e também com aquelas que
precisam de ajuda por meio do aconselhamento têm sido feitos
por telefone ou WhatsApp. As psicólogas do Grupo de Apoio
“Amai-vos” têm atendido através de vídeo conferência.

MINISTÉRIO DE COMUNICAÇÃO - comunicacao@pibn.org.br
ATENDIMENTO PASTORAL PRESENCIAL
é realizado das 10h às 17h, na igreja, de segunda à
sexta-feira, conforme a escala abaixo:

Segunda-feira - Pr. Marcelo Escandarane
Terça-feira - Pr. Nelson Dantas
Quarta-feira - Pr. Cleverson Pereira Rodrigues
Quinta-feira - Pr. Marcos Dias (a partir das 13h30).
Quinta-feira - Pr. José Laurindo - 15h às 18h

Sexta-feira - Pr. Douglas de Souza Pedrosa

CONTRIBUIÇÃO: Agora você pode
contribuir através do PIX da Igreja,
cujo número é o nosso
CNPJ: 30.145.163/0001-23.

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA REGULAR
Convocamos os membros da Igreja para a Assembleia
Regular a ser realizada de forma presencial e virtual
através da plataforma ZOOM, onde será eleita a NOVA
DIRETORIA para o ano de 2022.
DATA: 19 de dezembro de 2021.
HORÁRIO: Início às 11h30 e término às 12h20.
NOSSA GRATIDÃO – Louvamos a Deus pela vida dos
irmãos que têm contribuído ﬁelmente entregando seus
dízimos e ofertas ao Senhor. Muito Obrigado, que Deus
continue abençoando as suas vidas!

VISUALIZAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO
ON-LINE – de 08.12.2021 a 12.12.2021
(com números do Youtube e Facebook):
Quarta-feira - 550
Celebração da Juventude - 334
EBD - 281
MANHÃ - 880
NOITE - 1.475
TOTAL -3.520 Visualizações
PROGRAMA DE RÁDIO:
56.000 X 45 X 5 = 12.600.000 Ouvintes.
MINISTÉRIO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

“Como são belos nos montes os pés daqueles que
anunciam boas novas, que proclamam a paz, que
trazem boas notícias, que proclamam salvação, que
dizem a Sião: ‘O seu Deus reina!”.
(Isaías 52:7)

