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Av. Marquês do Paraná, 225 - Niterói - RJ - CEP 24030-210
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Quem perde?
Domingos:
Cultos da Manhã - 10h
Culto Infantil - 16h
Culto da Noite - 19h

“Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem
perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á.”
Mateus 16:25


Quando tia Cidélia compartilhou sobre o convite recebido pelo seu esposo, Pastor Edil, para
estar à frente de uma igreja no Estado de Minas Gerais, a comoção foi geral! Pensamos imediatamente:
“Uma perda dupla: a igreja perde seu administrador tão zeloso e dedicado e o Ministério Infantil ﬁca
sem
sua ministra tão criativa e visionária...”
Domingos - 8h45 - On line

Ledo engano!
– Jovens - 8h45 - Quadra

Primeiramente, não perdemos porque sempre soubemos da vocação missionária da família
Sá. Os missionários, sabemos bem, não têm pouso ﬁxo, eles vão para onde Deus manda. Nós todos
devíamos ter esse desprendimento, porque Deus nos chamou para sermos peregrinos nesse mundo
terreno e passageiro.
Quarta-feira - 19h30

Em segundo lugar, não perdemos porque foram 14 anos de convivência e aprendizado
On-line e Presencial
intensos e só tivemos a ganhar.

Em terceiro lugar, o Reino ganha porque essa família vai encher o enorme estado das Minas
Gerais com o evangelho de Jesus, conclamando Guaraciaba, Viçosa e os mais de 850 municípios
mineiros a construir uma nova tradição: adorar somente a Jesus, nosso único salvador e intermediador.
Sábados, das 21h às 21h45 Rádio 93FM

Para nós, os que aqui ﬁcamos, há uma preciosa lição: devemos aprender a desfrutar das
pessoas e apreciá-las enquanto as temos ao nosso lado, principalmente nossos líderes. Ninguém sabe
quando vai partir; é urgente que vivamos o hoje honrando aqueles que zelam por nós, que oram por nós,
que cuidam de nós!

Tia Cidélia nos deixa agora e sentimos um misto de emoções. Estamos felizes pela
Coroa Grande - Itaguai
oportunidade aceita pelo Pastor Edil, pelo “Ide” se cumprindo. Estamos tristes porque os queríamos
Pr. Eﬁgenio Batista Junior
sempre por perto.
Rua Santa Teresa, 1

Mas, ao nos deixar, o que tia Cidélia nos deixa? Um salão térreo novinho, materiais didáticos
Coroa Grande - Itaguaí/RJ
organizados? Sim, isso também, mas, acima de tudo, tia Cidélia nos deixa EXEMPLO, EXEMPLO e
CEP: 23825100
EXEMPLO. Ela nos deixa várias crianças que se batizaram e foram discipuladas.

Precisamos nos agarrar a esse legado que ela nos deixa... Essa visão de nunca deixar de pregar
Guapimirim
o Cristo ressurreto (“Não deixem Jesus na cruz, não!”), de nunca deixar de fazer o apelo, de nunca
Pr. Alonso Rodrigues da Silva
deixar de exortar e ensinar com profundidade, de nunca deixar de usar a criatividade e a
Rua Valentino Sheer, 35
contextualização para pregar, de não ﬁcarmos presos dentro dos muros da igreja e de sermos relevantes
Centro – Guapimirim/RJ
para a comunidade ao nosso redor!
CEP 25964-000

Tia Cidélia deixa líderes preparados para seguir avante, com muito temor a Deus e muito amor
às nossas criancinhas, ensinando-as desde o ventre!

Ela sempre nos incentivou, nos convidou para reciclagens, encontros, cursos, treinamentos,
Trindade - São Gonçalo
Pr. Marcelo Escandarane Cardoso sempre nos desaﬁou e nos deu oportunidade! As crianças de ontem lideram hoje o trabalho infantil ao
lado dos adultos que os lideraram lá atrás... e isso é algo lindo!!  Por aqui, seguimos no Ministério
Rua Araxá, S/N
PIBNkids, dando continuidade à evangelização e ediﬁcação das crianças e famílias e contando com as
(Esquina com a Rua Bauru)
orações de todos os irmãos.
Trindade - São Gonçalo

Lá em Guaraciaba, ouvirão dizer de um Deus que, com poder, liberta os cativos e salva os
CEP 24456-560
----------------------------------------------- pecadores.

Nós, como igreja, abençoamos essa família tão querida e nos comprometemos a nunca nos
esquecer de vocês, seja ofertando, seja orando ou indo visitá-los para cooperar na obra. Aﬁnal, o que
@pib.niteroi1892
são 7 horas de viagem para 2x7 anos de amizade e amor??

Quem perde, então, com a ida de tia Cidélia para Minas Gerais com seu esposo e ﬁlhos, Elisa e
Elienay? Ah, irmãos, sejamos lúcidos!! Quem perde é o Reino das Trevas!! O Reino de Deus apenas
PIB Niterói
ganha, se expande e cresce!
Gisele Flores Caldas Manhães
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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), 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.

TEMA: Diáconos buscando a paz com misericórdia
DIVISA: “Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros,
como também Deus vos perdoou em Cristo”. Efésios 4.32
O Diaconato agradece ao Senhor pelas orações, dízimos e ofertas que os irmãos têm entregue ﬁelmente. Tudo
isso nos têm permitido atender mais de 35 irmãos, mensalmente, com cestas básicas, compra de remédios, gás
de cozinha e outras necessidades de pessoas que buscam socorro em nossa igreja.
O Senhor recompense a todos!
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. Cleverson Rodrigues

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 dos telefones
2722-0355 ou 98497-6149.

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
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CULTO DA MANHÃ

Processional: Órgão
Deus Chamou e Nossa Família Obedeceu!
Então Guaraciaba, aí vamos Nós!
Culto de Gratidão pelos 14 anos de Tia
Cidélia e Família na PIBN
Prelúdio: Piano

Momento do Ministério Infantil
Vídeo
Momento de Intercessão
Canto: Conﬁarei (Davi Sacer / Luiz Moreira /
Scoob)

Oração de Adoração
Leitura Bíblica: Mateus 28:18-20
“E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: Éme dado todo o poder no céu e na terra.
Portanto ide, fazei discípulos de todas as
nações, batizando-os em nome do Pai, e do
Filho, e do Espírito Santo;
Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu
vos tenho mandado; e eis que eu estou
convosco todos os dias, até a consumação dos
séculos. Amém.”
Cantos:
“Jesus está passando por aqui”
Jesus está passando por aqui.
Jesus está passando por aqui.
Quando Ele passa tudo se transforma
A tristeza vai, a alegria vem.
“Levante!” Cidélia Mendonça
Levante, a missão é sua!
Levante, a missão é sua!
Chegou a hora de dar as mãos
Este é o tempo de compartilhar
Vamos então anunciar...
Levante, a missão é sua!
Levante, a missão é sua!
Chegou a hora de dar as mãos
Este é o tempo de compartilhar
Vamos então anunciar:
Jesus Cristo é a verdade e a vida!
Jesus Cristo é o Salvador!
Jesus Cristo, único Caminho!
Para morar no Céu!
Levante, a missão é sua!
Levante, a missão é sua!
Levante, a missão é sua!
Levante, a missão é sua!
Levante!

Proclamação da Palavra: Pr. José Laurindo
Filho
Canto
Devolução de Dízimos e Ofertas:
Canto: “Duas Moedas” Cidélia Mendonça
Um barulho aconteceu. Outro barulho
estremeceu!
Um barulho aconteceu. Outro barulho
estremeceu!
Duas pequenas moedas, a viúva ofertou
Com alegria tudo entregou!
Duas pequenas moedas, a viúva ofertou
Com alegria tudo entregou!
Jesus estava lá,
Observando a adoração
Jesus então chamou
Seus discípulos e falou:
Todos deram a sobra,
Mas a viúva entregou, maior valor
Duas moedinhas, era tudo o que tinha!
E com amor tudo entregou!
Duas moedinhas, era tudo o que tinha!
E com amor tudo entregou!
Corações Agradecidos
Oração
Poslúdio: Órgão
Assembléia Regular
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CULTO DA NOITE

Processional: Órgão

Proclamação da Palavra: Pr. Douglas
Pedrosa

“Em Deus nos gloriamos todo o dia, e
louvamos o teu nome eternamente.”
Salmo 44.8
Prelúdio: Piano

Oração

Oração de Adoração

Comunhão

Cantos:

Canto: “Cantarei Teu Amor Pra Sempre”
Martin Smith

“É Teu Povo” Vencedores Por Cristo
“Grande Senhor” Gary Sadler

Canto: “Uma Nova História” Fernandinho

PIBNews

Leitura Bíblica: Salmo 44:1-8
Devolução de Dízimos e Ofertas

Hino: 64 HCC “Glorioso És Tu, Senhor”
Baylus B. McKinneey Trad: Frances A.
Bagby/Egydio Gioia

Hino: 301 HCC “Remido” Fanny
J.Crosby/Aubrey L.Butler

1. Salvador, nós te adoramos
Proclamamos teu amor;
Tu és santo e poderoso,
Glorioso és tu, Senhor!

1. Remido, eu vou proclamar,
Remido por preço real.
Remido por Cristo na morte,
Eu tenho paz eternal.

Glorioso, glorioso,
Glorioso és tu, Senhor!
Glorioso, glorioso,
Glorioso és tu, Senhor!

Remido! Remido
No sangue puriﬁcador!
Remido p'ra sempre por Cristo,
Fui salvo por seu santo amor.

2. Redentor, Senhor e Mestre,
Luz eterna das nações,
Tu és digno dos louvores
De mui gratos corações.
3. Do teu lar de luz e glória
À mais infamante cruz,
Tu vieste dar a vida
P'ra nos redimir, Jesus.

2. Remido e feliz, com Jesus
Eu vivo e posso cantar.
Na luz da presença de Cristo
Eu vou para sempre andar.
3. Pensando no meu Redentor,
Pensando, vou sempre orar.
Vivendo, eu quero servi-lo
E um dia no céu vou cantar.

4. Vem, oh, vem, eterno Cristo,
Rei sublime, divinal;
Vem reinar, e para sempre,
Do teu trono celestial!

Oração de Gratidão

Momento de Intercessão

Poslúdio: Órgão

Canto: “Descansarei” Eloir De Paula/
Reuben Morgan Hillsong

Bênção
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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

Tenda de Oração: Recebemos 3.899 pedidos de 26/04/2021 a 27/01/2022. A
Tenda tem sido um lugar de acolhimento para aqueles que estão aﬂitos e
necessitados. Continuemos orando pelas pessoas que têm procurado a ajuda do
Senhor através da Igreja.
Testemunho: A Sra. Rosimere C. Daniele relatou ao Disque-Oração que após o
contato com a Tenda passou a sentir melhoras com relação ao quadro de
depressão ocasionado pela perda da sua mãe. Ela está se sentido mais confortada,
e agradece a Igreja pelas orações.

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: 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!
ANIVERSARIANTES -

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.

secretariamembros@pibn.org.br

30/1 – Domingo
Aída de Gouvêa Cerqueira
Anie Caroline Silva Gonçalves Cardoso
Christovão Moreira da Cruz Filho
Katharine dos Santos Couto
Leda Dias da Silveira Garcia
Moacir Nascimento Domingues
Tamar França Rodrigues
31/1 - Segunda-Feira
Elizabeth Barreto da Rocha Belieny
Glória da Silva Mendes
Luis Carlos Venancio
Luiz Paulo Moreira de Carvalho
Teresa Cristina da Conceição
1/2 - Terça-Feira
Heitor da Silva Ferraz
Minorino de Souza

Discipulado: Os encontros para discipulado de
novos crentes estão sendo realizados de forma
presencial e online.

Neuza Maria Souza Pinto
Regina Celia Moreth Bragança
Tereza Raquel Amaral Ramos
2/2 - Quarta-Feira
Alanna Marques Reis Teixeira
Fabricia Inacio dos Santos
Francisca Bezerra Brito
Ivan Guimarães Pinto
Lívia Cristina Antunes Cabral
3/2 - Quinta-Feira
Josué Alves da Silva
Julio Cesar da Silva Cabral
Leila Maria Machado Santos
Maria Carmelita Ribeiro Alves
Mônica Pereira Lobo dos Santos

4/2 - Sexta-Feira
Ana Cristina Costa da Mata
Quintanilha
Farley de Oliveira Rangel
Maria de Fátima da Silva
Mariana Villaça Pereira
Rogerio Fabiano Alves Gomes
Ronnie Ruan Pereira
5/2 - Sábado
Francisco Grion Neto Amaral
Simeria dos Santos Pina
6/2 - Domingo
Luciana Florêncio Meirelles
Maria de Fátima Campos Fangueiro
Maria de Lourdes de Souza
Maria Geralda da Silva
Neide Gaze

MINISTÉRIO DE COMUNICAÇÃO -

comunicacao@pibn.org.br

ATENDIMENTO PASTORAL PRESENCIAL
é realizado das 10h às 17h, na igreja, de segunda à sextafeira, 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

Workshop de Evangelismo Explosivo: Dias 14 e 15/02,
das 19h às 22h30, totalmente online (Zoom). Mais
informações e inscrições pelos site www.pibn.org.br.

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

Curso Vida e Testemunho Cristão: Dia 26/03, às 9h da
manhã. O curso será ministrado pela Associação Billy
Graham e faz parte do movimento "Esperança Rio". A
programação será presencial. As inscrições são gratuitas e
podem ser feitas pelo site www.pibn.org.br.
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!

"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!"

VISUALIZAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO
ON-LINE – de 19.01.2022 a 26.01.2022
(com números do Youtube e Facebook):
Quarta-feira, 19/01 - 615
EBD - 393
Culto Domingo Manhã - 1.437
Culto Domingo Noite - 1.115
Quarta-feira, 26/01 - 539
TOTAL DE VISUALIZAÇÕES: 4.099

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)

