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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

 A Palavra de Deus tem ensinamentos extraordinários que nos levam a refletir 
diariamente na responsabilidade que temos de praticar o pacto que firmamos com 
Deus, desde o dia em que tomamos a decisão de seguir a Cristo. 

 No Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo dá instruções sobre a 
celebração da Ceia do Senhor, ele afirma que o cálice representa a Nova Aliança ou 
o Novo Pacto estabelecido entre nós e Deus, por meio do Sangue de Cristo.

 Nós, membros da PIB de Niterói e do Corpo de Cristo, somos desafiados a 
valorizar e praticar esse Novo Pacto no nosso dia a dia. É um Pacto que envolve 
nosso relacionamento com Deus, com nossos irmãos e o nosso testemunho perante 
a Sociedade à qual pertencemos. Daí a necessidade que temos de renovar 
constantemente o compromisso que um dia assumimos solenemente, diante de 
Deus, de Sua Igreja e da sociedade, no sentido de cumprir o Pacto das Igrejas 
Batistas que diz: 

 “Tendo sido levados pelo Espírito Santo a aceitar a Jesus Cristo como único e 
suficiente Salvador, e batizados, sob profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo, decidimo-nos, unânimes, como um corpo em Cristo, firmar, solene e 
alegremente, na presença de Deus e desta congregação, o seguinte Pacto:

 Comprometemo-nos a, auxiliados pelo Espírito Santo, andar sempre unidos no 
amor cristão; trabalhar para que esta Igreja cresça no conhecimento da Palavra, na 
santidade, no conforto mútuo e na espiritualidade; manter os seus cultos, suas 
doutrinas, suas ordenanças e sua disciplina; contribuir liberalmente para o sustento 
do ministério, para as despesas da Igreja, para o auxílio dos pobres e para a 
propaganda do Evangelho em todas as nações.

 Comprometemo-nos, também, a manter uma devoção particular; a evitar e 
condenar todos os vícios; a educar religiosamente nossos filhos; a procurar a 
salvação de todo o mundo, a começar dos nossos parentes, amigos e conhecidos; a 
ser corretos em nossas transações, fiéis em nossos compromissos, exemplares em 
nossa conduta e ser diligentes nos trabalhos seculares; evitar a , a detração
difamação e a ira, sempre e em tudo visando à expansão do Reino do nosso 
Salvador

 Além disso, comprometemo-nos a ter cuidado uns dos outros; a lembrarmo-
nos uns dos outros nas orações; ajudar mutuamente nas enfermidades e 
necessidades; cultivar relações francas e a delicadeza no trato; estar prontos a 
perdoar as ofensas, buscando, quando possível, a paz com todos os homens.”

 Finalmente, nos comprometemos a, quando sairmos desta localidade para 
outra, nos unirmos a uma outra Igreja da mesma fé e ordem, em que possamos 
observar os princípios da Palavra de Deus e o espírito deste Pacto.

O Senhor nos abençoe e nos proteja para que sejamos fiéis e sinceros até a morte.”

Seu pastor e amigo J. Laurindo
 

UM PACTO QUE DEVE SER PRATICADO
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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), 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. Douglas Pedrosa

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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Processional        Órgão

Ó Senhor, vem me dirigir! Com fervor 
quero te seguir.

Prelúdio       Piano

Oração de Adoração

Canto: “Acima de Todos”  David Sacer
Acima de todos, acima de tudo
Está o Senhor entronizado
Os anjos e os homens, os céus e a terra
Montanhas e mares declaram quem Tu és
Tu és Senhor e rei, governas sobre o universo
Justo e fiel, vestido de glória e poder
Coroado estás pra sempre reinarás
Prostrados aos seus pés, erguemos o teu santo nome
Em adoração, nos entregamos a Ti
Toma o teu lugar e habita entre nós
Óh Santo Deus

Óh Santo Deus
(Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus)

Leitura Bíblica: Lucas 1:76-79
“E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, 
Porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus 
caminhos;
Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, Na 
remissão dos seus pecados;
Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, Com 
que o oriente do alto nos visitou;
Para iluminar aos que estão assentados em trevas e na 
sombra da morte; A fim de dirigir os nossos pés pelo 
caminho da paz.”

Hino: 181 HCC “Jesus Me Guia” Joseph 
H.Gilmore/Willian B.Bradbury/Leonidas P.G.Silva

1. Jesus me guia.  Que prazer! 
Palavras de consolação!
Por onde for, no meu viver, 
me guia sempre a sua mão.

Jesus me guia.  Que prazer! 
É sua mão que me conduz.
Em cada passo do viver 
quem me dirige é meu Jesus.

2. Nas horas tristes de aflição 
que a vida sempre a todos dá,
ou quando alegre o coração, 
o meu Jesus me guiará.

3. Ajuda-me a não murmurar, 
qualquer que seja a condição.
Contente vou, me guiarás 
por tua mui bondosa mão.

4.  E, quando a morte a mim vier 
e a minha vida aqui ceifar,
por ti guardado, meu Senhor, 
contigo irei então morar.  

Momento de Intercessão     

Canto: “Quanto Amor” Paulo Cesar Baruk

Quanto amor, quanto amor
Ele tem por mim
Quanta dor, quanta dor
Sofreu por mim por amor

A razão de tão grande amor
Foi mostrar que a minha vida tem valor
Sou tão precioso para Deus
Que Ele deu o Seu filho
Pra morrer na cruz por mim
Oh Deus te louvo pelo Teu amor
Tu mudaste meu interior
E agora eu quero viver
Pra transmitir esse amor
Que vem de Ti...

Proclamação da Palavra: Pr. José Laurindo Filho

Canto: 

Comunhão   
Canto: És Mais Forte Diante do Trono
PIBNews 

Devolução de Dízimos e Ofertas  

Hino: 212 HCC “Ó Senhor, Vem Me Dirigir!” Jilton 

Moraes/Ralph Manuel

1. Quero buscar e pedir ao Senhor 
do seu Espírito e seu amor;
e na Palavra vou refletir,
pois suas ordens eu quero cumprir.

Ó Senhor, vem me dirigir!
Com fervor quero te seguir.
Para hoje e sempre te honrar
e teu amor ao mundo mostrar.

2. Quero louvar e ouvir o Senhor,
o seu Espírito libertador,
todo pecado já confessar,
tudo que tenho lhe dedicar.

3. Quero falar e seguir ao Senhor,
ao seu Espírito Consolador;
no seu trabalho vou investir
e só a ele amar e servir.

Corações Agradecidos

Oração

Poslúdio  Órgão
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CULTO DA NOITE

Processional: Órgão

Senhor, tu és digno de receber honra, 
glória e louvor.

Prelúdio: Piano

Oração de Adoração

Cantos: 

“Hosana” Hillsong/ B.Fraser

“Consagração” Anderson e Marcelo de Mattos

Leitura Bíblica: Apocalipse 5:9-12

“E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és 
de tomar o livro, e de abrir os seus selos; porque 
foste morto, e com o teu sangue nos compraste 
para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e 
nação;
E para o nosso Deus nos fizeste reis e 
sacerdotes; e reinaremos sobre a terra.
E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do 
trono, e dos animais, e dos anciãos; e era o 
número deles milhões de milhões, e milhares de 
milhares,
Que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, 
que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e 
sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de 
graças.”

Hino 43 HCC - “Tu És Digno” Pauline M Mills 
Trad; Isidoro L de Paula

Tu és digno, tu és digno,
Tu és digno, Senhor;
Digno de glória, glória e honra,
Glória e honra e poder.
Porque tu criaste,
Sim, todas as coisas,
Todas as coisas, Senhor;
Por tua vontade foram criadas.
Tu és digno, Senhor.

Momento de Intercessão

Canto: “Alfa e Ômega” Marine Friesen

Proclamação da Palavra: Pr. José Laurindo 
Filho

Canto

Oração 

Comunhão

Canto: “Amizade” E. Pinheiro/ M. Salles/ V. 
Bessa

PIBNews

Devolução de Dízimos e Ofertas: 17 HCC - 
“Fonte És Tu De Toda A Benção” R. Robinson  
Trad: J. H N. Hinário americano

1.  Fonte és tu de toda a benção;
Vem o canto me inspirar;
A misericórdia tua
Quero em alto som louvar.
Oh, ensina o novo canto
Dos remidos lá dos céus
Ao teu servo e ao povo santo
P'ra louvarmos-te. Bom Deus

2.  Ao Senhor eu agradeço,
Pois Jesus me socorreu
E, por sua graça, um dia
Vai levar-me para o céu.
Eu perdido, procurou-me,
Longe do meu Deus, sem luz;
Dos pecados meus lavou-me
Com seu sangue o bom Jesus.

3.  Devedor à tua graça
Cada dia e hora sou.
Teu cuidado sempre faça
Com que eu ame a ti, Senhor.
O meu ser é vacilante:
Toma-o, prende-o com amor,
Para que eu, a todo instante,
Glorifique a ti, Senhor.

Oração de Gratidão

Bênção

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. 

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)

"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!" 

FALECIMENTO: Comunicamos que, no dia 
06/01, faleceu a nossa querida diaconisa 
HELENICE MORETT. Oremos por cada familiar, 
oremos pedindo o consolo de Deus em seus 
corações.

VISUALIZAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO 
ON-LINE – de  29.12.2021 a 02.01.2022 
(com números do Youtube e Facebook):

Quarta-feira - 682
Culto da virada - 1.287
EBD -  326
MANHÃ - 920
NOITE -  1.048

TOTAL - 4.263 VISUALIZAÇÕES
Inscritos no Canal do Youtube : 4.200 pessoas
PROGRAMA DE RÁDIO:

56.000 X 45 X 5 = 12.600.000 Ouvintes.
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