
pastoral

Primeira Igreja
Batista de Niterói

Tema da igreja: ‘‘Servindo ao Senhor com inteireza de coração e alegria.’’

Av. Marquês do Paraná, 225 - Niterói - RJ - CEP 24030-210
Tel.: (21) 27220355

Site: www.pibn.org.br • E-mail: secretaria@pibn.org.br

Pastor Titular: José Laurindo Filho

Organizada em 1º de Maio de 1892 pelo missionário William B. Bagby

26 de Dezembro de 2021 • Nº 52

PIB Niterói

@pib.niteroi1892

Domingos:

Cultos da Manhã - 10h

Culto Infantil - 16h

Culto da Noite - 19h

Domingos - 8h45 - On line

Quarta-feira - 19h30

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
-----------------------------------------------

– Jovens - 8h45 - Quadra 

On-line e Presencial

Foi-se o Natal

“e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, 
porque não havia lugar para eles na hospedaria”  

Lucas 2.7 - Bíblia Almeida Atualizada

O chamado Dia de Natal foi ontem. Já passou. Mas, hoje estamos celebrando o 
nascimento de Jesus. Não dependemos de uma data específica para que possamos 
cantar hinos de Natal, dar presentes aos nossos parentes, ou até mesmo de pregar sobre 
o Natal de Jesus. Ao fazer isso, estaremos levando a mensagem de salvação aos nossos 
vizinhos, aos colegas de estudo, de trabalho e às pessoas com quem podemos falar.

Foi-se o Natal, mas o verdadeiro Natal de Cristo é mais que uma comemoração, é a 
lembrança real de que Ele veio para nos salvar, nos libertar do pecado e nos dar vida 
eterna.

Neste pós-Natal, é tempo de cada um perguntar a si mesmo: será que há lugar para Cristo 
em meu coração? Nesse sen�do, a mensagem que nos chama atenção vem através da 
ilustração in�tulada “Não Havia Lugar”, de autoria de O�o A. Gorel. Nela, podemos ler:

“Para o Rei recém-nascido não havia lugar na cidade santa, onde o trono era reservado 
apenas para um soberano guerreiro. 

Para o Sumo-Sacerdote, não havia lugar no templo, onde um culto vazio e formalista 
havia subs�tuído a adoração em espírito e em verdade.

Para o Profeta e sua mensagem da graça divina não havia lugar no meio de tanta 
hipocrisia e jus�ça própria.

Para o seguidores do Menino na manjedoura não havia lugar num mundo adverso e 
hos�l.

Também no século vinte, capaz de alojar e aplaudir as figuras e doutrinas mais ousadas e 
excêntricas, não há lugar para o Emanuel, que veio salvar o que se havia perdido.
“Veio para o que era seu, e os seus não o receberam.” (Manancial de ilustrações, p. 157).

Foi-se o Natal, mas ainda há tempo para que  possamos abrir o nosso coração e permi�r 
que Cristo entre e permaneça conosco para sempre!

Seu pastor e amigo,
J. Laurindo
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MINISTÉRIO DIACONAL - diaconato@pibn.org.br
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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, 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,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 DE EDUCAÇÃO RELIGIOSA - educacaoreligiosa@pibn.org.br

MINISTÉRIO DA FAMÍLIA - familia@pibn.org.br

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.

O professor da EBD será o  Pr. Marcelo Escandarane.

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.

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

“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 - secretariamembros@pibn.org.br
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CULTO DA MANHÃ
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CULTO DA NOITE
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Responsável: Pr. Nelson Dantas 

Falecimentos e visitação: 
2722-0355 /98497-6153

Plantão semanal: Cemitérios – Maruí e 
Conceição, São Miguel e São Gonçalo, Parque 

da Colina e da Paz, 
São Francisco Xavier.

MINISTÉRIO DO CONSOLO

MINISTÉRIO DE ORAÇÃO - oracao@pibn.org.br

MINISTÉRIO DE EVANGELISMO E MISSÕES - evangelismoemissoes@pibn.org.br 

MINISTÉRIO DE JUVENTUDE - juventudepibniteroi@gmail.com

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): Quinta-
feira, às 19h.
PGM Júnior (Juniores): Terça-feira, às 19h.
PGM de Jovens e Adolescentes: Segunda, Quinta e Sexta-
feira, 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.

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

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 3.733 
pedidos de oração, entre os dias 26/04/2021 a 
21/12/2021. Que o Senhor ouça o clamor de todos 
esses que clamam por saúde, emprego e família.

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 COMUNICAÇÃO - comunicacao@pibn.org.br

CONTRIBUIÇÃO: Agora você pode 
contribuir através do PIX da Igreja, 

cujo número é o nosso 
CNPJ: 30.145.163/0001-23.

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!

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

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)

VISUALIZAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO 
ON-LINE – de  15.12.2021 a 19.12.2021 
(com números do Youtube e Facebook):

Quarta-feira - 626
Jornada de Oração - 377
EBD - 285
Culto de MANHÃ - 748
Culto da NOITE - 908
TOTAL -2.944 Visualizações

PROGRAMA DE RÁDIO:

56.000 X 45 X 5 = 12.600.000 Ouvintes.

FALECIMENTO
Comunicamos o falecimento das gêmeas Júlia e Alice 
ocorrido no dia 22 de dezembro. Eram filhas de Lenara e 
Abílio, primos do Pr. Laurindo. Oremos pela família 
enlutada.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Prezados Irmãos em Cristo, 
Após a última Assembleia, a "Comissão de Indicação" tomou 
parte de que uma fala colocada em seu parecer não foi 
interpretada por todos com a intenção de nossos corações, por 
isso utilizamos dessa declaração para esclarecer e sanar 
qualquer mal-entendido, assim como reafirmar o amor e 
respeito que temos por todos no corpo de Cristo. Nós, 
integrantes da “Comissão de Indicação” desejamos tornar 
público, claro e reafirmar que os prezados irmãos José 
Octávio dos Santos e Luiz Carlos Quintella Freire são pessoas 
honrosas e de confiança para a toda a Comunidade de fé, 
assim como no cumprimento dos cargos que tais assumem 
junto ao Seminário e que já exerceram na Diretoria da Igreja.
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