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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 CHAMADO RADICAL

“Jesus dizia a todos: Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz 
e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, este a perderá; mas quem perder a vida por 

amor de mim, este a preservará."
(Lucas 9.23,24)

Jesus declarou que aqueles que pretendem segui-lo devem negar-se a si mesmos e tomar a sua cruz 
todos os dias. Ele nos chama para que o nosso “eu” e a velha natureza inclinada ao pecado sejam 
crucificados. Seu chamado é radical, pois este é o caminho para que o nosso relacionamento com 
Deus, a maneira como lidamos com nós mesmos e o modo como nos relacionamos com o próximo 
sejam radicalmente transformados. 

O pecado separou o ser humano de Deus, conduzindo-o à morte eterna (Romanos 3.23; 6.23). No 
entanto, Deus ama a todas as pessoas e não deseja que ninguém continue neste estado de separação 
dele. Por isso, a fim de reconciliar o ser humano consigo, Deus enviou seu único Filho, para que, por 
meio de sua morte sacrificial na cruz, todo aquele que crer em Jesus Cristo, como o Filho de Deus, seu 
único Senhor, Salvador e Mediador, seja reconciliado com Ele e seja salvo da condenação eterna 
(João 3.16). O chamado de Jesus é radical pois ele transforma pecadores perdidos nas trevas em filhos 
de Deus (João 1.12).

O chamado radical também nos leva à negação de tudo que foi corrompido pela presença do pecado 
em nós. No versículo 23, Jesus disse aos seus discípulos que para estarmos aptos a segui-lo 
precisamos negar a nós mesmos e tomar a cada dia a nossa cruz. No império romano, aquele que era 
condenado à crucificação era forçado a levar a sua cruz até o local onde seria executado. “Tomar a sua 
cruz” significa carregá-la para que o “eu” seja crucificado, a fim de que Cristo reine soberanamente 
sobre você. Com Jesus reinando em nós os desejos e paixões carnais são crucificados para não 
pecarmos contra Deus (Gálatas 5.24; Colossenses 3.5,8-10). Jesus disse que a cruz deve ser tomada 
todos os dias. A cada nova manhã precisamos ser radicais em nossa decisão de crucificarmos o “eu”. 
Devemos ser perseverantes! 

Negar a si mesmo e tomar a sua cruz significa, ainda, não olhar apenas para a satisfação das nossas 
próprias necessidades, mas também, em como podemos contribuir para que as necessidades de 
outros sejam supridas. Assim, o chamado radical de Jesus transforma a maneira como nos 
relacionamos com o próximo.

Em Marcos 10.45, Jesus declarou: “Pois o próprio Filho do homem não veio par ser servido, mas 
para servir e para dar a vida em resgate de muitos.”. Como seus discípulos, seguimos os passos 
Dele. O caminho que Ele indica é o da autodoação em benefício do próximo. Isso é muito mais do que 
doar coisas. É doar de nós mesmos, dedicarmos nossos dons e talentos, o que somos e temos, para o 
benefício de outros. Foi isso que Jesus fez quando ele doou a própria vida para o resgate de muitos. 

John Stott comenta:

“Assim, o amor alimenta os famintos, abriga os desamparados, ajuda os destituídos, oferece 
companhia aos solitários, conforta os tristes, contanto sempre que essas dádivas sejam prova da 

doação do ser. Pois é possível doar alimento, dinheiro, tempo e energia e, contudo, de algum 
modo, reter-se a si mesmo. Mas Cristo deu-se a si mesmo. Embora rico, ele se tornou pobre, a 

fim de nos fazer ricos.”
(STOTT, John. A cruz de Cristo. São Paulo: Vida, 2006. p. 296)

Concluindo, eu o convido a atender o chamado radical de Jesus para você. Que dessa forma você seja 
transformado na maneira como se relaciona com Deus, consigo mesmo e com o próximo. A promessa 
de Cristo para todos que o atenderem é: “Pois quem quiser preservar a sua vida, este a perderá; mas 
quem perder a vida por amor de mim, este a preservará” (Lucas 9.24).

Que Jesus abençoe você e sua família!

Pr. Cleverson Pereira Rodrigues
Ministro de Evangelismo e Missões da PIBN 
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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 professora da EBD será a irmã Lúcia Cerqueira

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.

 

TEMA: Diáconos buscando a paz com misericórdia  /  Tema CBB 2022: “Busquemos 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 da Primeira Igreja Batista de Niterói informa o nome dos irmãos escolhidos por Deus para realizarem a 
gestão 2022 em nossas atividades diaconais:

Presidente - Joana Tânia Pereira dos Anjos Raphael.
Primeiro-Secretário – Everaldo de Andrade Santos.
Segundo-Secretário - Mario Fernando Suhett
Primeiro-Tesoureiro - Rubem Natan Ferreira Caldas
Segundo-Tesoureiro - Roosevelt Costa Ferreira.
A vice-presidência terá sua eleição no mês de fevereiro.

“Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus; e confirma sobre nós a obra das nossas mãos; sim, confirma a obra das 
nossas mãos.” Salmos 90.17
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Processional: Órgão

“Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo,
à sombra do Onipotente descansará.” Salmo 91.1

Prelúdio: Piano

Oração de Adoração

Canto: “Leva-me Além” Ronald Fonseca

Leitura Bíblica: Salmo 91:1-16
“Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à 
sombra do Onipotente descansará.
Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a 
minha fortaleza, e nele confiarei.
Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da 
peste perniciosa.
Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas 
asas te confiarás; a sua verdade será o teu escudo e 
broquel.
Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa 
de dia,.
Nem da peste que anda na escuridão, nem da 
mortandade que assola ao meio-dia.
Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não 
chegará a ti.
Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a 
recompensa dos ímpios.
Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo 
fizeste a tua habitação.
Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará 
à tua tenda.
Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para 
te guardarem em todos os teus caminhos.
Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não 
tropeces com o teu pé em pedra.
Pisarás o leão e a cobra; calcarás aos pés o filho do leão 
e a serpente.
Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu 
o livrarei; pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o 
meu nome.
Ele me invocará, e eu lhe responderei; estarei com ele 
na angústia; dela o retirarei, e o glorificarei.
Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a 
minha salvação.”

Hino 314 CC - "Estou Seguro" Elisha 
Hoffmann/Anthony Showalter/Ricardo Pitrowsky
1. Que consolação tem meu coração,
Descansando no poder de Deus;
Ele tem prazer em me proteger
Descansando no poder de Deus.

Descansando
Nos eternos braços do meu Deus
Vou seguro,
Descansando no poder de Deus.

2. Sempre avante vou, bem contente estou,
Descansando no poder de Deus;
Tudo hei de vencer pelo seu poder,
Descansando no poder de Deus.

3. Não recearei, nada temerei,
Descansando no poder de Deus;
Gozo, paz e amor junto a meu Senhor,
Descansando no poder de Deus.

4. Lutas sem cessar hei de atravessar,
Descansando no poder de Deus;
Não me deixará, mas me susterá,
Descansando no poder de Deus.
Momento de Intercessão  

Canto: “Dono das Estrelas” Davi Sacer

Proclamação da Palavra: Pr. Marcos Dias

Canto
Comunhão 
  
Canto: “Te Louvarei” Emanuel Espinosa

PIBNews

Devolução de Dízimos e Ofertas: 344 CC - “Deus 
cu idará  de  t i”  Civ i l l a  D .  Mar t in /Wal t e r  S . 
Martin/Salomão L.Ginsburg

1. Aflito e triste coração,
Deus cuidará de ti;
Por ti opera a sua mão
Que cuidará de ti.

Deus cuidará de ti
Em cada dia proverá;
Sim, cuidará de ti,
Deus cuidará de ti.

2. Na dor cruel, na provação,
Deus cuidará de ti;
Socorro dá e salvação,
Pois cuidará de ti.

3. A tua fé Deus quer provar,
Mas cuidará de ti;
O teu amor quer aumentar,
E cuidará de ti.

4. Nos seus tesouros tudo tens,
Deus cuidará de ti;
Terrestres e celestes bens,
E cuidará de ti.

5. O que é mister te pode dar

Quem cuidará de ti;

Nos braços seus te sustentar,

Pois cuidará de ti.

Corações Agradecidos

Oração

Poslúdio: Órgão
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CULTO DA NOITE

Processional: Órgão

O Senhor é a minha luz e a minha salvação; a quem 

temerei? Salmo 27.1

Prelúdio: Piano

Oração de Adoração

Cantos: 

 “Grande” Pr. Adhemar de Campos 

 “Ele É Exaltado” Twila Paris

Leitura Bíblica: Salmo 27:1-14

“O SENHOR é a minha luz e a minha salvação; a 

quem temerei? O SENHOR é a força da minha vida; 

de quem me recearei?

Quando os malvados, meus adversários e meus 

inimigos, se chegaram contra mim, para comerem as 

minhas carnes, tropeçaram e caíram.

Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não 

temeria; ainda que a guerra se levantasse contra mim, 

nisto confiaria.

Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei: que possa 

morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, 

para contemplar a formosura do Senhor, e inquirir no 

seu templo.

Porque no dia da adversidade me esconderá no seu 

pavilhão; no oculto do seu tabernáculo me esconderá; 

pôr-me-á sobre uma rocha.

Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os 

meus inimigos que estão em redor de mim; por isso 

oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo; 

cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor.

Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo; tem 

também piedade de mim, e responde-me.

Quando tu disseste: Buscai o meu rosto; o meu coração 

disse a ti: O teu rosto, Senhor, buscarei.

Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu 

servo com ira; tu foste a minha ajuda, não me deixes 

nem me desampares, ó Deus da minha salvação.

Porque,  quando meu pai  e  minha mãe me 

desampararem, o Senhor me recolherá.

Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela 

vereda direita, por causa dos meus inimigos.

Não me entregues à vontade dos meus adversários; 

pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e 

os que respiram crueldade.

Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria a 

bondade do Senhor na terra dos viventes.

Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu 

coração; espera, pois, no Senhor.”

Hino 323 HCC  – “Eu Alegre Vou Na Sua Luz”

1. Perdido andei, na escuridão, 

Mas Cristo em encontrou

E com a luz do seu amor

As trevas dissipou.

Eu alegre vou na sua luz,

Pois Jesus agora me conduz.

Desde que me achou da morte me livrou.

Ando sempre alegre, Cristo me salvou.

2. No caso de escurecer 

De nuvens todo o céu,

Jesus, bendito Salvador, 

É luz que rasga o véu.

3. Andando estou na luz de Deus,

Que doce comunhão!

Prossigo sempre com vigor,

Deixando o mundo vão.

4. E face a face então verei

Jesus, o Salvador,

O qual a sua vida deu

Por mim, um pecador.

Momento de Intercessão

Canto: “Entrego a Ti” IB. Nova Jerusalém

Proclamação da Palavra: Pr. Cleverson Rodrigues

Canto

Oração 

Comunhão

PIBNews

Devolução de Dízimos e Ofertas: 275 HCC - 

“Perdoa-Me, Senhor” Hiram R. Junior

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 de forma presencial e 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.

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).

ANIVERSARIANTES - secretariamembros@pibn.org.br

Tenda de Oração: Recebemos 3.803 pedidos de 26/04/2021 a 20/01/2022. 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: Os familiares do Sr. Daniel Romualdo estiveram na Tenda na
última quarta-feira, 19/01, a fim de agradecer à Igreja pelas orações. Ele estava
entubado no CTI, mas agora, pela graça de Deus, está se recuperando a cada dia e
já se encontra no quarto.



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!" 

VISUALIZAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO 
ON-LINE – de  12.01.2022 a 16.01.2022 
(com números do Youtube e Facebook):

Quarta-feira - 912
EBD -  385
MANHÃ - 1.247
NOITE -  1.943
TOTAL - 4.487 VISUALIZAÇÕES

Inscritos no Canal do Youtube : 4.200 pessoas
PROGRAMA DE RÁDIO:

47.000 X 45 X 5 = 10.575.000 Ouvintes.

FALECIMENTO:

      Dalva Moura Teixeira, no dia 18/01;

      Therezinha de Oliveira Vieira, no dia 19/01
 
Agradecemos a Deus pelos anos concedidos junto às 
famílias, e suplicamos o consolo aos corações neste 
momento.
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