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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

O QUE FAZER DIANTE DO CORONAVÍRUS? 

 Temos visto a preocupação de muitas pessoas quanto ao contrair ou não o 
coronavírus. Aproveitamos, então, esta oportunidade para  considerar algumas orientações 
dadas pelo cien�sta John Lennox a respeito desse tema. Em seu livro Onde está Deus em um 
mundo com coronavírus? Rio de Janeiro: CPAD, 2020, ele faz uma citação de um ar�go do 
Fórum Econômico Mundial escrito por Peter Pollard que diz: “Uma coisa é certa, os vírus são 
os nossos menores heróis desconhecidos” (p. 53). Mas, esses heróis desconhecidos têm 
causado muita preocupação em todos os que vivemos nesse tempo de retorno da pandemia. 
Há centenas ou milhares de pessoas nas filas aguardando para realizar o teste a fim de 
descobrir se contraíram ou não o vírus. Então o que fazer? 

1. Em primeiro lugar, compreender o que significa o coronavírus e seu poder

 De acordo com John Lennox “o coronavírus é assim chamado porque ele 
visivelmente se assemelha a uma coroa (“corona” em la�m). Uma coroa é símbolo de poder e 
autoridade – e este vírus, certamente, tem um poder colossal sobre os humanos.  Além 
disso, ele “É invisível ao olho nu, e, contudo, apenas pense no que ele forçou muitos milhões 
– na realidade, bilhões – de nós a fazer e a não fazer” (p. 71).

2. Em segundo lugar, ver que não há razão para o desespero.
 

 O referido autor mostra que não precisamos desesperar. Infelizmente, é isso que tem 
acontecido com muitas pessoas independente de sua condição social. Elas vivem sem Deus e 
sem esperança. Mas, como mostra John Lennox, a nossa esperança não se encontra no 
coronavírus e sim “em outra coroa: a coroa de espinhos que foi forçada sobre a cabeça de 
Jesus no seu julgamento antes de sua execução”(p. 72). Essa promessa nos é garan�da pelo 
apóstolo Paulo ao afirmar:

“Agora me está reservada a coroa da jus�ça, que o Senhor, justo Juiz, me dará naquele 
dia; e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda”

2 Timóteo 4.8

3) Em terceiro lugar, não ficar iludidos com perfeição aqui na terra

John Lennox adverte: “O coronavírus está muito rapidamente pondo por terra a 
ilusão de que podemos construir a perfeição na terra – e tornando nossa resposta 
inicialmente apá�ca e até complacente em temor, frustração e ira reais”(p. 72). Isso 
mostra que não podemos nos iludir com perfeição neste mundo que está danificado 
pelo pecado. 

Ao concluir, podemos dizer que há esperança, principalmente, para aqueles que 
confiam no Senhor porque tanto o coronavírus como outro vírus não são eternos 
como diz John Lennox: “O coronavírus e todas pestes que têm assolado o mundo 
jamais exis�rão: a coroa da jus�ça que será dada àqueles que amam o Senhor Jesus 
nunca perderá o seu valor”(p. 89). 

Que o Senhor assim nos abençoe!
Seu pastor e amigo, J. Laurindo
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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. Marcos Dias

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

16/01 – Domingo

Flávia da Silva Brites Nunes Gilza Senna 

Corrêa, João Luiz da Silva Machado, José 

Daltro Queiroz de Magalhães, Marcus 

Vinícius Silva Lopes, Renan Torres de 

Mello Brasil Pereira.

17/01 – Segunda-Feira

Edson Costa Correa, Elza Maria da Silva, 

Laise de Melo Silva, Lavínia Sales Santos 

Teodoro Nogueira, Maria Perpétua Mendes 

Souza, Renato Antunes de Andrade.

18/01 – Terça-Feira

Carlos Alberto Carlos Gonçalves, Gustavo 

Esteves Fidélis, Jadir Rodrigues Bastos, 

Robson Dias, Zicréa Pinna da Silva.

19/01 – Quarta-Feira

Lourdemar Diniz Poubel Junger, Vanusa 

Sebastiana de Sousa.

20/01 – Quinta-Feira

Carlos Renato da Silva, Claudio Pereira 

Mendes, Elizabeth Anselmo dos Santos 

Elizabeth Figueiredo Morterá Rodrigues 

Elizabeth Santos de Oliveira, Manoel 

Siqueira, Sueli Santos Lima de Mesquita.

21/01 – Sexta-Feira

Laides Stabener Boore, Mére Márcia Prado 

Bello.

22/01 – Sábado

Julio César Fernandes de Barros.

23/01 – Domingo
Gabriel da Silva Cavalcanti.
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Processional        Órgão
“Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos”

 (Hb 3.2).

Prelúdio       Piano

Oração de Adoração

Canto: “Ao erguermos as mãos”    Júlia Peixoto

Leitura Bíblica: Habacuque 3:2-11 e 18-19

“Senhor, ouvi falar da tua fama; temo diante dos teus 
atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as 
mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo; em 
tua ira, lembra-te da misericórdia.
Deus veio de Temã, o Santo veio do monte Parã. Pausa 
Sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra.
Seu esplendor era como a luz do sol; raios lampejavam 
de sua mão, onde se escondia o seu poder.
Pragas iam adiante dele; doenças terríveis seguiam os 
seus passos.
Ele parou, e a terra tremeu; olhou, e fez estremecer as 
nações. Montes antigos se desmancharam; colinas 
antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos dele são 
eternos.
Vi a aflição das tendas de Cuchã; tremiam as cortinas das 
tendas de Midiã.
Era com os rios que estavas irado, Senhor? Era contra os 
riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria 
transbordou quando cavalgaste com os teus cavalos e 
com os teus carros vitoriosos?
Preparaste o teu arco; pediste muitas flechas. Pausa 
Fendeste a terra com rios;
os montes te viram e se contorceram. Torrentes de água 
desceram com violência; o abismo estrondou erguendo 
as suas ondas.
O sol e lua pararam em suas moradas, diante do reflexo 
de tuas flechas voadoras, diante do lampejo da tua lança 
reluzente.
Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no 
Deus da minha salvação.
O Senhor Soberano é a minha força; ele faz os meus pés 
como os do cervo; ele me habilita a andar em lugares 
altos. Para o mestre de música. Para os meus 
instrumentos de cordas.”

Hino: 392 HCC “Aviva-Nos, Senhor!”
1. Aviva-nos, Senhor!  
Oh, dá-nos teu poder!
De santidade, fé e amor
 reveste o nosso ser!

Aviva-nos, Senhor!  
Eis nossa petição.
Acende o fogo divinal
 em cada coração.

2. Desperta-nos, Senhor!
 Oh, faz fruir
as ricas bênçãos divinais,
 primícias do porvir!

3. Renova-nos, Senhor! 
 Inspira mais fervor,
aumenta nossa compaixão
 por todo o pecador.

Momento de Intercessão     

Canto:  “Creio que Tu És a Cura”  Mike Guglielmucci

Proclamação da Palavra: Pr. Marcelo Escandarane

Canto

Comunhão   

Canto: “Eu me alegro em Ti “ Eloir de Paula / Miriam 
Webster

PIBNews

Devolução de Dízimos e Ofertas :    

Hino: 154 CC "Firme nas Promessas”  Russel K. Carter

1. Firme nas promessas do meu salvador
 Cantarei louvores ao meu Criador
 Fico pelos séculos do seu amor
 Firme nas promessas de Jesus

Firme, firme
Firme nas promessas de Jesus, meu Mestre
Firme, firme
Sim, firme nas promessas de Jesus

2. Firme nas promessas não irei falhar
Vindo as tempestades a me consternar
Pelo Verbo eterno eu hei de trabalhar
Firme nas promessas de Jesus

3. Firme nas promessas sempre vejo assim
 Purificação no sangue para mim
Plena liberdade gozarei sem fim
Firme nas promessas de Jesus

4. Firme nas promessas do Senhor Jesus
Em amor ligado com a sua cruz
Cada dia mais alegro-me na luz
Firme nas promessas de Jesus.

Corações Agradecidos

Oração

Poslúdio   Órgão
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CULTO DA NOITE

Processional        Órgão

JUNTOS, SEGUIREMOS EM FRENTE
Amós 3.3

Prelúdio      Piano

Oração de adoração:  Avós e netos

Cantos: “Aliança do Senhor”   Asaph Borba
“Eu e Minha Casa”  André Valadão

Leitura Bíblica:  Eclesiastes 4:9-12

“Melhor é serem dois do que um, porque têm 
melhor paga do seu trabalho.  Porque, se um cair, o 
outro levanta o seu companheiro; mas ai do que 
estiver só; pois, caindo, não haverá outro que o 
levante. Também se dois dormirem juntos, eles se 
aquentarão; mas um só como se aquentará? E, se 
alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe 
resistirão; e o cordão de três dobras não se quebra 
tão depressa.”

Hino:  580 CC “Vem Visita Tua Igreja”

Vem! Visita a tua igreja,
Ó bendito Salvador!
Sem tua graça ela murcha
Ficará e sem vigor. 
Vivifica, vivifica
Nossas almas, ó Senhor!

Momento de Intercessão:

Oração de Petição – pelas perdas, circunstâncias 
e situações difíceis

Oração de Gratidão – pelos livramentos, curas e 
por estarmos vivos e presentes na casa do Senhor

Canto: “Confiarei” Marco Antonio/Edson 
Feitosa 

Proclamação da Palavra: Pr Marcos Dias – Min. 
Aux. da Família – Juntos, seguiremos em frente! 
Gên 33.1-12

Canto: “O novo de Deus”  Marcelo Bastos

Oração: Pr. Marcos Dias
Comunhão

Canto: “Corpo e Família”  Daniel Souza

PIBNews

Devolução de Dízimos e ofertas

Hino: 244HCC “Oh, Trazei à Casa Do Tesouro!”  
Lida S.Leech/Joan L. Sutton

1. Oh, trazei à casa do tesouro, 
dízimos e ofertas com amor!
Consagrai-vos como bons mordomos,
desfrutando as divinais promessas.

Sim, provai-o, confiantes,
dedicai-vos já ao Senhor,
que grandes bênçãos
sobre vós derramará.

2.  Quando minha fé vacila e falha,
tudo se escurece ao meu redor;
com ternura meu Senhor me ampara;
pelo seu amor então prossigo.

3.  Eu lhe dediquei a minha vida,
todos os talentos, tempo,  e bens.
Com mil bênçãos ele me sustenta;
nele achei perdão e paz perenes.

Oração de Gratidão

Benção

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: Que o Senhor console o coração 
dos familiares da irmã Olivete Silva Pereira que foi 
chamada à glória no dia 11/01/2022. 
A irmã Olivete era mãe da irmã Kety Sturms e sogra 
do Pr. Einars Sturms.

VISUALIZAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO 
ON-LINE – de  05.01.2022 a 09.01.2022 
(com números do Youtube e Facebook):

Quarta-feira - 635
EBD -  396
MANHÃ - 1.021
NOITE -  1.217

TOTAL - 3.269 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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