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PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE NITERÓI

Pr. José Laurindo Filho

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.
Jeremias 29:11



Missão
“Proclamar a mensagem de Jesus Cristo, discipular os que nele 

creem e edificá-los para a uma vida de adoração a Deus e de 
serviço ao mundo”.

Visão
“Ser referência para a sociedade como igreja comprometida 
integralmente com a conquista, formação e mobilização de 

discípulos de Jesus Cristo”.



Valores
Crença no Senhorio de Jesus Cristo.
Crença na Bíblia Sagrada como única regra de 
fé e prática.
Defesa da liberdade de religião e culto.
Defesa do respeito e tolerância para com a 
crença alheia.
Afirmação do discipulado cristão como estilo de 
vida.
Compromisso com a vida e o bem estar do ser 
humano.
Busca de excelência na apresentação do 
testemunho cristão expresso por meio das 
palavras, atitudes e ações.



Ministério Pastoral
Pr. José Laurindo Filho
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50
Batismos até 2023

Cultos Cívicos 

Envolver a igreja no Esperança Rio

Visitas pastorais

Gerir os projetos de todos os ministérios

Culto da Páscoa



Tenda de Oração
Um lugar de testemunho e esperança

● Estamos presencialmente com as pessoas, com a 
Tenda estendida de segunda a sexta, das 10h às 17h;

● Anotamos os nomes, contato telefônico e pedidos de 
oração;

● Encaminhamos a planilha com os dados acima para o 
presidente do diaconato, a fim de orarem pelas 
pessoas e suas demandas;



Tenda de Oração
Um lugar de testemunho e esperança

● Encaminhamos os contatos para que os voluntários do 
Disque Oração possam ligar e fazer o que chamamos de 
pós-tenda, ou seja, um acompanhamento com mais calma e 
precisão durante a ligação;

● Disponibilizamos placas de acrílico à porta da igreja, com o 
QR Code - código que conduz diretamente ao WhatsApp do 
Disque Oração: 2722-2089;

● Distribuímos na Tenda Bíblias, Novos Testamentos, folhetos, 
Devocionais e o Boletim semanal da nossa comunidade de 
fé.



Ênfase nas temáticas:
● O que é uma igreja online?
● A importância da família,
● doutrinas batistas, 
● ética cristã,
● formação de líderes,
● relacionamentos discipuladores, 
● disciplina da Igreja, 
● crescimento de Igreja e,
● mordomia cristã (entrega de vida, dons e talentos, 

dízimos e ofertas).



50 batismos
Juntos podemos alcançar!



Evangelismo e Missões
Pr. Cleverson Rodrigues2



5
Novas Igrejas organizadas até 2023

- Propostas: 1 igreja em Sinop/MT, 1 igreja em Hidrolândia/CE, 1 igreja no Sul de Minas (cidade 

a definir). Outras duas em locais a serem definidos.

50
Novos PGM’s até 2023

- incluindo PGMs no exterior, na Itália e Portugal.

500
Novos evengelistas e discipuladores treinados até 2023



3
Organizar as Congregações em Igrejas até 2023

- Guapimirim, Coroa Grande e Trindade

Capelanias
Universitária, Hospitalar, Estudantil, Prisional, Militar e do 

Conforto em Niterói.

Divulgação
Colocar Painel com todos os convênios missionários em ponto estratégico do templo 

(incluindo os locais no mundo onde estamos). Colocar a também informação no site da 

igreja.



DEGASE 
Niterói

Esporte
Desenvolver o trabalho de Missões através do esporte utilizando a 

quadra da igreja como instrumento de evangelização e discipulado.

Refugiados
Desenvolver parceria com o trabalho missionário com refugiados em 

Roraima, Lesbos (Grécia), Adana (Turquia) e no mundo. 



Escola do Discípulo
Programa de treinamento nas áreas de evangelismo e discipulado, 

desenvolvimento da liderança dos PGMs (líderes, auxiliares, 

supervisores), curso de preparação de líderes e obreiros (básico em 

teologia, 8 meses)

Centro de Missões
a ser organizado no acampamento da Igreja a fim de desenvolvermos as 

seguintes ações: tratamento de dependentes químicos, projeto social com 

diversos cursos para a população ao redor, evangelismo e discipulado por 

meio de atividades esportivas, cursos de capacitação para a igreja. 



PIBN KIDS
Ministra Cidélia Mendonça3



Cultos e programas infantis 

Projeto: Minha família + 1 
família
◦ Famílias  desenvolvendo relacionamentos com 

outras famílias durante a semana. 

Evangelismo explosivo Kids
◦ Evangelizando e discipulando crianças 
◦ Treinamento para liderança  do Evangelismo Explosivo 

Kids.



PGMI
◦ PGM infantil através do google meet;

Programa de Rádio 93.3 FM

Treinamento de liderança - APEC

Sala de oração PIBN Kids 
◦ Toda segunda e sexta, às 18:30 - Google Meet



Encontro Jr
◦ Crianças de 9 a 12 anos
◦ Terça-feira  às 19h

Conteúdos do Instagram

Reforma e preparação do espaço infantil 
salão térreo e salas anexas para receber 
as crianças  com melhor acolhimento e 
segurança. 

◦ Preparado pelos líderes e famílias das crianças



Ministério de Música e 
Artes Cênicas
Ministra Mére Márcia Prado Bello4



Cultos
- Continuar trabalhando na visão dos adoradores na valorização do 

culto coletivo como primordial em suas vidas, e principalmente ter 
a liderança como referencial nesta área.

- Valorização da prática e treinamento para a adoração
- Continuar apoiando os coros e reestruturá-los na necessidade.

Prática Musical
- Continuar dando ênfase e incentivo as aulas de música na igreja 

para preparação de novos instrumentistas;
- Continuação do Projeto “Aulos” (flautas) como laboratório de 

instrumentistas e evangelização;
- Orquestra, grupo de sinos a meta é que toquem pelo menos 1 vez 

ao mês (após a pandemia).



Material
◦ Dar andamento aos equipamentos do 

estúdio.
◦ Comprar uma bateria eletrônica para o 

Templo, melhorando assim o seu próprio 
som.

◦ Comprar mais uma oitava para os sinos.



Juventude PIBN
Pr. Douglas Pedrosa5



Missiologia e ação social
◦ Viagem missionária anualmente

- Janeiro de 2019: Coroa Grande - apoio a nossa 
congregação;

- Janeiro de 2020: Poços de Caldas-MG - apoio a 
plantação de igrejas da JMN;



Missiologia e ação social
- 2020 e 2021 - campanha do 

agasalho;
- Visita ao Lar Batista 

(inviabilizado pela Pandemia);
- Cartas escritas às pessoas que 

receberam as bolsas de 
alimento no mês de julho de 
2020;

- Envio de cartas para o Lar 
Batista (2º semestre de 2021);



Ensino  
- 60% da juventude na Escola Bíblica 

Dominical (alcançamos 40%);
- 3 Classes da Juventude: Adolescentes, 

Jovens, e Bem Casados (Alcançamos em 
2020);

- Um encontro anual para a capacitação 
dos professores da EBD da juventude;



Crescimento e cuidado integral

- Realização do evento Deus, fé e ciência. 
Recebemos mais de 700 pessoas e os 
cientistas Marcos Eberlin, Luiz Sayão e 
Israel Belo de Azevedo;

- Dezenas de gabinetes com jovens, 
adolescentes e responsáveis; Pretende-se 
atender toda a juventude com tempo de 
qualidade até 2023.



Crescimento e cuidado integral
- Multiplicação dos PGM’s na juventude em 

2019: 3 PGM’s
- 2020: Chegamos a 4 PGM’s da juventude;
- 2021: Chegaremos a 8 PGM’s até outubro;
- 2022: Totalizarmos 10 PGM’s é a nossa meta!
- 2021: ultrapassaremos a marca de 10 jovens e 

adolescentes batizados (contagem a partir de 
2018);

- 12 líderes formados de 2018 até o momento 
que servem à juventude semanalmente;



Visibilidade do ministério da Juventude 
PIBN

- Entrevista solicitada pelo Pr. Gilton 
Medeiros e concedida ao Jornal Novas;

- Entrevista concedida a revista show da fé 



2022 - 2023
- Pré-vestibular online
- Luau na praia de Icaraí (como realizado 

em 2019) 
- intercâmbio - parte 2 - Ida na PIB de 

Mesquita 
- Viagem missionária para apoiar as nossas 

congregações em Guapimirim e São 
Gonçalo (2022 e 2023, respectivamente);

- Acampamento do Classe A;
- Acampamento do Soul Jovem;
- Visita ao Lar Batista e Cristolandia;



Administração
Pr. Edil Dias6



Acampamento
- Construirmos uma capela (Auditório) para a realização de cultos nos 
eventos da PIBN, bem como também nos eventos realizados por outras 
igrejas que alugam o Acampamento para suas programações especiais de 
comunhão, adoração e lazer.

Templo e dependências da Sede
- Janelas Acústicas: Aguardando recursos para a contratação da empresa 
que está realizando a etapa atual. Orçamento já definido.

- Elétrica do Prédio de Educação Religiosa: Substituição de toda a fiação 
elétrica do prédio. Montagem de uma nova infraestrutura para a instalação 
de aparelhos de ar-condicionado em todas as salas. (Projeto em 
andamento).



Templo e dependências da Sede
- Escadaria: (Retirada das pedras da escadaria frontal para a realização de 
obras emergenciais de impermeabilização da laje e tratamento 
anti-corrosão, antes da instalação das novas placas de granito.

- Cozinha: (Este projeto inclui também um espaço para ser usado como 
refeitório para os funcionários da igreja - uma reivindicação antiga e um 
sonho, também).

- Energia Solar: Projeto e instalação de placas fotovoltaicas para a drástica 
diminuição nos valores das contas de energia elétrica, tanto aqui na sede da 
igreja como no Acampamento, pois hoje a legislação permite que o que se 
credita aqui possa ser debitado em outra unidade de consumo vinculada ao 
mesmo CNPJ da empresa geradora de energia solar.



◦ Adaptação da Sala 507 (Ao lado do Estúdio) para a 
instalação de novos armários onde ficarão 
guardadas as partituras das músicas e cantatas 
utilizadas nos ensaios e programações de grupos e 
coros da igreja, armários estes, removidos do 
corredor do Salão Térreo.

◦ Substituição do sistema de som principal do Templo 
(PA) retirando as antigas caixas de som imensas e 
passivas por novas caixas de som ativas. (Trabalho 
já efetuado).



● Ampliação e melhoria do sistema de rede estruturada 
de computadores, saindo de uma rede 10/100 Mbits 
para uma rede Gigabit. (1000Mbit);

●  Ampliação do sistema de No-Breaks no Templo para a 
área de iluminação cênica no altar, para evitar 
problemas com faltas de energia durante os cultos. 
(OBS: Para o sistema de som e cabine de transmissão 
já está em funcionamento);

●  Substituição do carpete no altar do santuário. (Já em 
fase de orçamento)



◦ Substituição da bateria acústica por uma nova bateria 
eletrônica. (Melhoria do conforto acústico nos cultos 
presenciais, bem como melhoria na qualidade do som 
transmitido para a internet). (OBS: Em fase de 
orçamento)

◦ Continuação do projeto de acústica do Templo para a 
diminuição da reverberação e, consequentemente, 
melhoria na inteligibilidade do som, tanto nas 
mensagens como nas músicas. (Isto também 
contribuirá para a melhoria do som na transmissão 
dos cultos para a internet.



● Substituição de diversos aparelhos de ar-condicionado antigos por 
novos com sistema inverter (mais eficientes, com até 70% a menos 
no consumo de energia e extremamente mais silenciosos), com o 
objetivo principal de reduzir os altos gastos com contas de energia 
elétrica.

●  Reforma no telhado do prédio de Educação Religiosa, pois o 
mesmo encontra-se com muitos problemas na estrutura de 
madeira (cupins) e telhas envelhecidas. (OBS: parte já concluída na 
área que cobre o estúdio);

●  Reforma no telhado da Quadra com a substituição das telhas de 
alumínio (bastante furadas e provocando inúmeros vazamentos 
quando chove) por telhas novas termo-acústicas;

● Reforma no telhado da Igreja (Templo), pois as telhas 
encontram-se bastante ressecadas e envelhecidas pelo tempo, 
removendo, inclusive, os pontos de vazamento.



● Redução do Quadro de Funcionários com objetivo de reduzir custos, gastos com 
horas extras e melhorar a eficiência no trabalho.

● Redução de despesas com telefonia, internet, consumo de combustíveis, 
manutenção de veículos, materiais de limpeza, papelaria e informática, 
substituição de lâmpadas por led, etc.

● Ampliação do sistema de câmeras de segurança de 16 para 48 câmeras, incluindo 
o monitoramento de todos os andares do prédio de Educação Religiosa, garagem, 
pátios externos, quadra, etc. (OBS: 30 já instaladas);

● Melhoria no sistema de informática da igreja. (Compra/Montagem de novos 
computadores e softwares). (OBS: Projeto em andamento com vários 
computadores na Secretaria, Administração, Tesouraria e Comunicação já 
substituídos).

●  Ampliação do sistema de Wi-fi em todas as áreas comuns da igreja (Templo, 
Prédio de Educação Religiosa e Quadra). (OBS: Projeto em execução - faltam 
ainda algumas áreas a serem implementadas).



Comunicação
Pr. Edil Dias e Ministra Mére Márcia7



Investimento material
- Preparação do estúdio da igreja para a gravação de 
programas de rádio (áudio) e cultos, ebd's, cultos infantis, 
etc.(vídeo) - o que já está sendo feito, porém ainda sem 
os devidos equipamentos instalados de forma definitiva.

- Reestruturação na sala de transmissão com a aquisição 
de diversos equipamentos e novos computadores para a 
melhoria nas transmissões dos cultos e demais eventos 
da igreja para a internet;

- Melhoria no site da igreja, tornando-o mais fluido, com o 
visual moderno e atual.



GIFC
Diácono Everaldo e Ester Santos 8



Capacitação de líderes
◦ Visa capacitar casais para liderarem eventos 

voltados para famílias

Congresso da família
◦ Projeto voltado para edificação das famílias

Culto das famílias
◦ Cultos periódicos com participações e reflexões 

voltadas para a família.



Grupos de oração
◦ Momentos de oração com participação de 

casais do GIFC

Cursos de noivos
◦ Preparação de novos casais para formação 

de famílias

Encontro de casais
◦ Projeto voltado para edificação de casais



Escola da Família
◦ Visa exercitar casais na manutenção, edificação e trocas 

de experiências ocorridas no meio familiar.

Jantar dos namorados
◦ Visa proporcionar momento romântico

Retiro de casais

◦ Reencontro dos casais que fizeram e trabalharam 
nos últimos Encontros

Pós encontro de casais

◦ Comunhão, louvor e adoração com muita descontração e 
troca de testemunhos em família.



Conforto
Pr. Nelson Dantas9



Bases
◦ As expressões CONSOLO e CONFORTO não podem ser 

separadas do entendimento formal das atividades do 
Ministério. Entende-se "console" como base, 
fundamento, sustento, e "conforto" como "bem-estar", 
regozijo, alegria.

Extensão
◦ O Ministério ocupa-se de pessoas, por suas necessidades 

permanentes ou temporárias, emergenciais ou cotidianas. 
O vínculo é o consolar, utilizando-se de meios materiais, 
morais, éticos, espirituais e legais, e o confortar, 
padronizando-se na esfera das estruturas bíblicas, por 
cultos, relatos, cânticos, sermões, visitas.



Ocupação
◦ O Ministério se organiza a respeito dos membros relacionados 

da Igreja, estreitando-se aos familiares, alargando suas 
atividades à sociedade como um todo, e, sem afetar a 
integridade de nossa formatação religiosa, à qualquer pessoa 
que se achega a nós.

Meios
◦ O Ministério disponibiliza, sempre, irretocavelmente, valores oriundos 

dos dízimos e ofertas catalogados pela Igreja, sem se interpor em 
atos administrativos na liberação de recursos, inapelavelmente 
sujeito à Tesouraria Geral e a contas prestadas.

Tempo
◦ O Ministério baseado em seu alcance, depende, estritamente, da 

fluência dos acontecimentos no passado, no presente e no futuro. 



FIM DE 
APRESENTAÇÃO

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE NITERÓI

Pr. José Laurindo Filho


