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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

NOSSOS PLANOS PARA 2022

“Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês", diz o Senhor, 
"planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes 

esperança e um futuro.
Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me 

procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração” 
Jeremias 29.11-13

Primeiro plano:  Olhar para a frente de acordo com os planos do Senhor

Quando olhamos para a frente podemos estar certos de que Deus tem planos especiais para 
nós.  São planos inigualáveis, são planos ótimos, são planos que nos dão segurança, 
tranquilidade e a certeza de que podemos prosseguir e que seremos vitoriosos em tudo o 
que planejarmos realizar em 2022. Nem precisamos desistir ou desanimar. É como 
comenta Wiersbe: “Deus fez planos para seu povo, bons planos que, no final, trazem paz e 
esperança. Sendo assim, não há motivo para temer nem para desanimar” (Comentário 
Bíblico Expositivo: Antigo Testamento, vol IV, Santo André, SP: Geográfica editora, 2006, 
p. 151). 

Vamos aproveitar o novo ano para olhar para frente, pois, “quem vive olhando para trás 
tropeça, cai, não tem condições de avançar”, como diz o pastor Jilton Moraes. Ele nos 
desafia a ver o novo ano como uma nova oportunidade que temos pela frente. E, declara: 
“Vamos agradecer a Deus por oportunidades que se renovam e nos dispor a prosseguir" 
(Ilustrações e poemas para diferentes ocasiões. São Paulo: Editora Vida, 2010, p. 29).

Segundo plano: orar a fim de que o Senhor nos ouça

O profeta Jeremias diz que o Senhor nos ouvirá. Essa é uma promessa maravilhosa. Neste 
novo ano, que já estamos vivendo, tenhamos a certeza de que o Senhor continua ouvindo as 
nossas orações.  Os seus ouvidos estão atentos à nossa voz. Sua Palavra nos diz: “Inclina, 
Senhor , os teus ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha 
alma, pois eu sou piedoso. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te 
de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo o dia”(Salmos 86.1-3, NAA). E, na nossa 
intercessão devemos pedir ao Senhor que abençoe o nosso país. Pois, “O bem do país é o 
nosso bem. Quanto pior for a situação dele, pior será a nossa situação”, afirma o pastor 
Israel Bello de Azevedo, ao comentar a mensagem de Jeremias 29.11 em sua Bíblia Bom 
Dia.

Que o Senhor nos ajude a prosseguir confiados em seus planos na certeza de que Ele, em 
2022, certamente nos ouvirá!

Feliz Ano Novo a todos os irmãos!

É o que deseja 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

2/1 - Domingo
Orcidéa de Oliveira Freitas

3/1 - Segunda-Feira
Edith de Souza E Silva
Maria Clara Madiedo Santamaria
Taíza Louzada Quintella Freire

4/1 - Terça-Feira
Ari Tupinambá do Couto
Caroline Alves de Moura
Elisângela da Silva Araújo
Ivone Pereira da Silva
Teresa Fazolo Campos

5/1 - Quarta-Feira
Daniel Soares Barbosa da Cruz
Douglas de Souza Pedrosa (Pr.)
Felipe Lima Barbosa
Gerusa Vasti de Oliveira Teixeira
Glauciane Alves Gevegi
Olavo Eduardo Duarte da Penha

6/1 - Quinta-Feira
Gildete Reis dos Santos Maciel
Rosane Soares da Silva

7/1 - Sexta-Feira
Beatriz Mendes Fernandes
Isis Gama da Silva e Vargas
Marcia Ferreira Martins

8/1 – Sábado
Dircea Gonçalves Zambrotti
Kevin Kleverson Stabener Boore
Rose Maria de Souza Silva

9/1 – Domingo
Josefa Gonçalves da Silva Pinhel
Lenira Garcia de Freitas Pinheiro
Luciana Sá Brito
Luiz Carlos Dobbins
Odir Monteiro do Nascimento
Thelia Malafaia de Souza
Wendel Silva
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CULTO DA MANHÃ
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Processional: Órgão

“Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas 
quais estamos alegres.”

Salmo 126:3
Prelúdio: Piano

Oração de Adoração

Canto: “Vem de Ti” A. P. Valadão

Leitura Bíblica:  Lucas 17:11-19

“E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo 
meio de Samaria e da Galiléia;
E, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao 
encontro dez homens leprosos, os quais pararam de 
longe;
E levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem 
misericórdia de nós.
E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, e mostrai-vos aos 
sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram 
limpos.
E um deles, vendo que estava são, voltou 
glorificando a Deus em alta voz;
E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe 
graças; e este era samaritano.
E, respondendo Jesus, disse: Não foram dez os 
limpos? E onde estão os nove?
Não houve quem voltasse para dar glória a Deus 
senão este estrangeiro?
E disse-lhe: Levanta-te, e vai; a tua fé te salvou.”

Hino 349 CC - “Rica Promessa” N. Niles/P. Bliss/H. 
Wright

1. Oh! Como é grande e doce a promessa
Do Salvador Jesus, nosso Rei!
Ao que confia na sua graça
Ele diz: "Nunca te deixarei."

  
Oh! Não temas, Oh! Não temas,
Pois Eu contigo sempre serei!
Oh! Não temas, Oh! Não temas,
Pois Eu nunca te deixarei!
  
2. Eu sou Teu Deus e para livrar-te
Sempre contigo Eu estarei;
Não temas, pois, porque bem seguro
Eu pela mão te conduzirei.
  
3. Para remir-te dei o meu sangue,
Pelo teu nome eu te chamei;
Meu para sempre tu és agora
Crê, pois, Eu nunca te deixarei.
  
4. Eras indigno, mas acolhi-Te;
Não temas, pois eu muito te amei;
Quem dos meus braços pode arrancar-te?
Sempre seguro te guardarei.

Momento de Intercessão     

Canto: “Confiarei” Marco Antonio/Edson Feitosa 

Proclamação da Palavra:  Pr. José Laurindo Filho

Celebração da Ceia do Senhor

Distribuição dos Elementos    

Cantos: “Digno é O Senhor” (Darlene Zschech / 

Hillsong)

Hino 123 CC - “Bendito Cordeiro” Eden La�a/Henry 
Perkins

3. Se nós a Ti confessarmos,
E seguirmos na tua luz,
Tu não somente perdoas,
Purificas também, ó Jesus;
Sim, e de todo o pecado!
Que maravilha desse amor!
Pois que mais alvos que a neve
O teu sangue nos torna, Senhor!

Comunhão: “Comunhão” (Kleber Lucas)
Oh quão bom e agradável
Ter amigos e irmãos
Comunhão, vinho e pão!

Como o orvalho desce da montanha
Sobre a relva, nosso chão
Comunhão, vinho e pão!

Encontrar em Cristo o bom tesouro
Meus amigos e irmãos
Todos juntos em adoração
Alegria enche toda a casa
Aleluia, glória a Deus
Comunhão, vinho e pão!

Devolução de Dízimos e Ofertas 

Hino 366 CC - "Firmeza" Edward Mote/William 
Bradbury

Corações Agradecidos

Oração de Gratidão

Bênção 

Poslúdio: Órgão
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CULTO DA NOITE

Processional: Órgão

“Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais 
estamos alegres.”

Salmo 126:3

Prelúdio: Piano

Oração de Adoração

Cantos: “Eu te busco” David Quinlan

“Graças Dou” PIB de Curitiba

Leitura Bíblica:  Salmo 40: 4,5

“Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua 
confiança, e que não respeita os soberbos nem os que 
se desviam para a mentira.
Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens 
operado para conosco, e os teus pensamentos não se 
podem contar diante de ti; se eu os quisera anunciar, e 
deles falar, são mais do que se podem contar.”

Hino 32 HCC - “Ao Deus De Amor E De Imensa 
Bondade” Salomão L Ginsburg/George C Stebbins

1.  Ao Deus de amor e de imensa bondade
Com alegria, bem alto, aclamai.
Com coração transbordante de graças,
Seu grande amor todos juntos louvai.

No céu, na terra, que maravilhas
Vai operando o poder do Senhor!
Mas seu amor aos homens perdidos
Das maravilhas é sempre a maior.

2.  Já nossos pais nos contaram a glória
De Deus falando com muito prazer
Que nos tristezas, nos grandes perigos,
Ele os salvou por seu grande poder.

3.  Hoje também, exultantes, cantamos
Que as orações ele nos atendeu.
Seu forte braço, que faz maravilhas,
Em nosso auxílio ele sempre estendeu.

4.  Foi até hoje e daqui para sempre
Ele será nossos eterno poder,
Nosso castelo bem forte e seguro
E nossa fonte de excelso prazer.

Momento de Intercessão

Canto: “Falar com Deus” (Lineu Soares / Valdecir Lima)

Proclamação da Palavra: Pr. José Laurindo Filho

Canto

Oração 

Comunhão

Canto: “Como É Precioso”  Asaph Borba ·
Como é precioso irmão
Estar bem junto a ti
E Juntos lado a lado

Andarmos com Jesus
E expressarmos o amor
Que um dia Ele nos deu
Pelo sangue no calvário
Sua vida trouxe a nós.

Aliança no Senhor
Eu tenho com você
Não existem mais barreiras
Em meu ser.

Eu sou livre pra te amar
Pra te aceitar
E para te pedir: Perdoa-me irmão
Eu sou um com você
No amor do nosso Pai
Somos um no amor de Jesus.

Comissionamento dos Jovens para o Projeto de 
Treinamento de Liderança de Juventude do AME 
Evangelizar

PIBNews

Devolução de Dízimos e Ofertas: 336 HCC - “Meu 
Coração Descansa Em Deus”  Eliza Hewit/Willian 
Kirkpatric/Werner Kaschel

1. Meu coração descansa em Deus,
Que não me deixará.
Só em seu nome posso crer, 
Pois nunca falhará.

Não se alicerça minha fé 
Em credo ou tradição.
Creio em Jesus, o Redentor,
P'ra minha salvação.

2. Ciência não me valerá,
 Nem falso e vão saber.
Me basta enquanto vivo 
Aqui Jesus e seu poder.

3. Das minhas dúvidas cruéis 
Jesus me libertou.
A ele fui, pecador;
Da morte me salvou.

4. Jesus pregou, curou, 
Salvou, morrendo numa cruz.
Ressuscitado agora está; 
Do mundo é vida e luz.

Oração de Gratidão

Bênção

Amém Tríplice

Poslúdio: Órgão
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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 3.735 
pedidos de oração, entre os dias 26/04/2021 a 
28/12/2021. 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).

TESTEMUNHO: A sra Lilian Guimarães passou 
pela nossa Tenda e deixou o seu pedido. Após 
receber o contato do Disque-Oração, agradeceu as 
orações pela cura de sua enfermidade



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  22.12.2021 a 26.12.2021 

(com números do Youtube e Facebook):

Quarta-feira - 565

EBD -  338

MANHÃ - 808

NOITE -  1.400

TOTAL - 3.111 VISUALIZAÇÕES

Inscritos no Canal do Youtube : 4.200 pessoas

PROGRAMA DE RÁDIO:

56.000 X 45 X 5 = 12.600.000 Ouvintes.

"Neste primeiro trimestre de 2022, estudaremos 

as seguintes lições da EBD baseadas no livro de 

Êxodo:

1.   Escravidão e terror no Egito 

2.   Deus levanta um libertador

3.   Moisés enfrenta faraó

4.   As pragas e a instituição da Páscoa.

5.   A saída do Egito

6.   O concerto com Deus no Sinai

7.   Os Dez Mandamentos

8.   A dádiva da lei.

9.   A instituição do sacerdócio

10. Um interlúdio espiritual

11. O sentido de equipe do povo de Deus.

12. Uma grande obra em construção

13. A festa da dedicação.

Bom estudo e que o Senhor derrame chuvas de 

bênçãos sobre os queridos que  sempre oram pela 

nossa EBD!" 
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