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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 GRATIDÃO É A PORTA ABERTA PARA NOVAS BÊNÇÃOS!

“Tu és o meu Deus; graças te darei!
Ó meu Deus, eu te exaltarei! Dêem graças ao Senhor, 

porque ele é bom; o seu amor dura para sempre.”
Salmos 118:28-29

O dicionário Infopédia da Língua Portuguesa explica que a palavra “gratidão” significa um 
“sentimento de lembrança e agradecimento por um bem recebido em relação ao autor 
(reconhecimento), ou a qualidade do que é grato”.
A gratidão quando exercida traz inúmeros benefícios à nossa saúde. Uma pessoa grata 
consegue olhar a vida de uma forma mais positiva e otimista. Além disso, a fé também 
nos faz enxergar a vida dessa maneira e quando associada à gratidão desbloqueia 
pensamentos e sentimentos positivos que podem nos ajudar a alcançar os nossos 
maiores objetivos e sonhos. 
Desse modo, o nosso Deus se alegra e torce para que possamos, à luz da Sua Palavra, 
crescer como seres humanos e fazermos a diferença em nossas vidas e na vida dos 
nossos semelhantes. Além disso, não basta só conhecermos a Bíblia, é preciso 
colocarmos em prática o que Jesus nos ensina e, nesse sentido, entre o que eu acho e o 
que você acha, precisamos optar por aquilo que a Bíblia nos diz! 
Você já se perguntou por que será que apesar do número crescente de evangélicos no 
Brasil a nossa sociedade não é influenciada pelas Escrituras? Enxergamos, em muitas 
realidades, a ausência da propagação da verdade de Deus, a oferta de uma graça que 
não prevê arrependimento pelos pecados e transformação de vida. Tudo isso resulta 
numa escassez de espiritualidade abstraindo a gratidão dos nossos dias! À vista disso, 
precisamos proclamar a graça preciosa que faz com que os desígnios do coração e 
mente se convertam ao Senhor. Faz, também, que toda uma visão de mundo seja refeita 
e mudada. É a única coisa capaz de retirar as escamas do ser humano e fazê-lo enxergar 
a nova vida, através da cruz de Cristo. O teólogo luterano Dietrich Bonhoeffer, em sua 
obra intitulada Discipulado (São Paulo, Mundo Cristão, 2016, p.19), diz:

A graça barata é a graça como resto de estoque, perdão barateado, consolo 
barateado, sacramento barateado; é a graça como riqueza inesgotável da Igreja, 
graça que mãos levianas gastam sem vacilo nem limite; é graça sem preço, sem 

custo.”
Sendo assim, é preciso que a nossa vontade seja abandonada diante do verdadeiro 
Evangelho, isto é, que a sua mensagem vá de encontro ao pecado redundando em  
nosso arrependimento e conversão.

Finalmente, ser grato é conseguir enxergar a benevolência de Deus em todos os 
momentos de nossas vidas. Se estou alegre, sou grato; se estou triste, sou grato, uma 
vez que a minha gratidão não pode ser baseada em circunstâncias, mas somente naquilo 
que de mais precioso Deus nos deu, que foi a vida de seu filho amado, que morreu na 
cruz por todos nós!
Que o Senhor nos ajude! Que aprendamos a ser mais gratos por sua presença em 
nossas vidas, por seus benefícios em nosso favor, pelo aprendizado dos momentos 
difíceis e por sua graça e misericórdia derramadas sobre nós.

Vamos ser gratos a Deus! 
Obrigado, Senhor! Agradeço a Ti por me libertar e salvar!
Marcos A. Dias
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Enfermos:  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,Katia Verçosa, 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), Manuel Maciel Bomfim (pai de Lígia Oliveira), Maria Candido Vieira Barbosa e seu esposo Jardel, 

Marlene (irmã de Márcia Bezerra) e Davi (neto de Lenir Quintanilha), 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), Pr. Eirnas Wilis Sturms, Pr. Hélio Schwartz Lima Rita Borges, Roberto (cunhado 

do Carlos Jr), Sérgio (esposo da Zezé), Silvia Maria Mota, Tereza Cristina de Lima Couto e Therezinha de Lima Couto 

(irmã e mãe do Sérgio Couto), Wilton (pai da Amanda), 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 Ir. Isaías Valter. 

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 telefones 

2722-0355 ou 98497-6149.

MINISTÉRIO DIACONAL - diaconato.pibn@gmail.com
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Processional: Órgão

“Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a 
todos os homens.”

Tito 2.11

Prelúdio: Piano

Oração de Adoração

Leitura Bíblica: 1 João 4:12-21/Tito 2:11
“Ninguém jamais viu a Deus; se nos amarmos uns aos 
outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está 
aperfeiçoado em nós.
Sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque 
ele nos deu do seu Espírito.
E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho 
para ser o Salvador do mundo.
Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de 
Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus.
Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e 
confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que 
permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele.
Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para 
que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste 
mundo somos como ele.
No amor não há medo; pelo contrário o perfeito amor 
expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele 
que tem medo não está perfeiçoado no amor.
Nós amamos porque ele nos amou primeiro.
Se alguém afirmar: "Eu amo a Deus", mas odiar seu 
irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a 
quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê.
Ele nos deu este mandamento: Quem ama a Deus, ame 
também seu irmão.
Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos 
os homens.”

Hino: 193 HCC - “Maravilhosa Graça!” Haldor 
Lillenas/Alyne G .Muirhead

Canto: “Maravilhosa Graça” Comunidade da Graça

“Ousado Amor”   Caleb Culve /Cory Asbury /Ran Jackson

Proclamação da Palavra: Pr. Marcos Dias

Canto: “Quanto Amor” Paulo Cesar Baruk

Celebração da Ceia do Senhor
 
Canto: “Digno é O Senhor” (Darlene Zschech / Hillsong)

Hino: 123 CC - Bendito Cordeiro” Eden La�a/Henry 
Perkins

1. Seja bendito o Cordeiro
Que na cruz por nós padeceu!
Seja bendito o seu sangue
Que por nós pecadores verteu!
Eis nesse sangue lavador,

Com roupas que tão alvas são,
Os pecadores remidos,
Que perante seu Deus hoje estão! 

Alvo mais que a neve!
Alvo mais que a neve!
Sim, nesse sangue lavado,
Mais alvo que a neve serei!

2. Quão espinhosa a coroa
Que Jesus por nós suportou!
Oh! quão profundas as chagas
Que nos provam o quanto Ele amou!
Eis, nessas chagas, pureza
Para o mais torpe pecador,
Pois que mais alvos que a neve
O teu sangue nos torna, Senhor!

3. Se nós a Ti confessarmos,
E seguirmos na tua luz,
Tu não somente perdoas,
Purificas também, ó Jesus;
Sim, e de todo o pecado!
Que maravilha desse amor!
Pois que mais alvos que a neve
O teu sangue nos torna, Senhor!

PIBNews

Devolução de Dízimos e Ofertas: “Vem de Ti” A. P. 

Valadão

Não tenho palavras
Pra agradecer Tua bondade
Dia após dia me cercas
Com fidelidade
Nunca me deixes esquecer
Que tudo o que tenho
Tudo o que sou, o que vier a ser
Vem de Ti, Senhor

Dependo de Ti, preciso de Ti
Sozinho nada posso fazer
Descanso em Ti, espero em Ti
Sozinho nada posso fazer

Nunca me deixes esquecer
Que tudo o que tenho
Tudo o que sou, o que vier a ser
Vem de Ti, Senhor

Tudo o que tenho
Tudo o que sou, o que vier a ser
Entrego a Ti, Senhor

Corações Agradecidos

Oração

Poslúdio: Órgão
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CULTO DA NOITE

Processional:  Órgão

“Cantem louvores ao Senhor, pois ele tem feito 
coisas gloriosas”

Isaías 12:5a
Prelúdio: Piano

Oração de Adoração

Leitura Bíblica: Isaías 12:1-6

“Naquele dia você dirá: "Eu te louvarei, Senhor! 
Pois estavas irado contra mim, mas a tua ira 
desviou-se, e tu me consolaste.
Deus é a minha salvação; terei confiança e não 
temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o 
meu cântico; ele é a minha salvação! “
Com alegria vocês tirarão água das fontes da 
salvação.
Naquele dia vocês dirão: "Louvem ao Senhor, 
invoquem o seu nome; anunciem entre as nações os 
seus feitos, e façam-nas saber que o seu nome é 
exaltado.
Cantem louvores ao Senhor, pois ele tem feito 
coisas gloriosas, sejam elas conhecidas em todo o 
mundo.
Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de 
Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de 
vocês".”

Hino:  126 CC  - "Louvai"     Fanny J. 
Crosby/Chester J. Allen/Salomão L. Ginsgurg

1. Louvai, louvai Cristo, o bom Mestre divino!
Por nós na cruz Ele sofreu, morreu;
perdão, perdão hoje aos contritos outorga,
Pois precioso sangue na cruz verteu.
Sim, louvai-O, ei-Lo tão exaltado,
Mediador que nunca nos faltará.

Louvai, louvai, falai da sua grandeza,
Do perdão, da graça que a todos dá.

2. Louvai, louvai Cristo, o bom Mestre divino!
Conselhos bons dá Ele ao pecador;
Anunciai as bênçãos maravilhosas,
Concedidas por esse Salvador.
Ide, todos, servos de Jesus Cristo;
Ele nunca vos abandonará.

3. Louvai, louvai Cristo, o bom Mestre divino!
Cantai, cantai, seu grande amor cantai;
Fiéis, cantai de coração, bem unidos,
Seu poder e glória louvai, louvai!
Qual pastor que cuida do seu rebanho,
Cristo assim os crentes protegerá

Cantos:
 
“Hosana” Hillsong/B.Fraser

“Alfa e Ômega” Marine friesen

Momento de Intercessão

Canto: “Confiarei” Marco Antonio/Edson Feitosa 

Proclamação da Palavra: Pr. Marcelo Escandarane

Canto

Oração 

Comunhão

PIBNews

Devolução de Dízimos e Ofertas: 422 C C  - 
"Trabalho Cristão" Fanny Crosby/Willian Doane 

1. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus;
Com o Mestre seguir no caminho dos céus;
Com o seu bom conselho o vigor renovar,
E fazer prontamente o que Cristo mandar!

No labor, com fervor, a servir a Jesus.
Com esperança e fé e com oração,
Até que volte o Redentor.

2. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar,
Para a fonte os sedentos depressa levar;
Só na cruz do Senhor nossa glória será,
Pois Jesus salvação pela graça nos dá!

3. Vamos nós trabalhar para Cristo, o Senhor;
Contra o reino das trevas será vencedor;
Ele, então, para sempre exaltado será,
Pois real salvação pela graça nos dá!

4. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus,
Que coroa real nos dará lá nos céus;
Na mansão dos fiéis o descanso será,
Pois Jesus salvação pela graça nos dá!

Oração de Gratidão

Bênção

Poslúdio: Órgão



0506 de fevereiro de 2022 • Nº 06

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

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 3.952 pedidos de 26/04/2021 a 04/02/2022. 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: No dia 26 de janeiro, foi solicitado que orássemos pelo bebê 
Miguel, diagnosticado com bronquite. O Disque-Oração entrou em contato com 
a mãe do bebê declarou que o seu filho já se encontra em casa.

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!

6/2 - Domingo 
Luciana Florêncio Meirelles
Maria de Fátima Campos Fangueiro
Maria de Lourdes de Souza
Maria Geralda da Silva
Neide Gaze

7/2 - Segunda-Feira 
Leonardo de Carvalho Vieira
Luana da Conceição
Marcello Dal Bianco

8/2 - Terça-Feira 
Claudia Alves Carvalho da Fonseca da Silva
Esther Barbosa Rodrigues Pedro
Evaldo Alves Novaes
Francisco Jonnes Laurindo de Massena
Isaac de Souza Oliveira
Jocenir Coutinho Antunes

Lucas Mendonça Siqueira da Silva
Lucimar de Souza Oliveira
Ronaldo Santos de Mendonça

9/2 - Quarta-Feira 
Luiz Carlos Quintella Freire
Maria Augusta da Mota Ribeiro
Renata Avelar Teixeira Silva

10/2 - Quinta-Feira 
Ebenezer Lima de Senna Dias
Josias Galdino do Espírito Santo
Leandro César Prata
Maria José Alves Ferreira de Lima Tito
Maria Rosa Ferrão Gomes

11/2 - Sexta-Feira 
Epitacio Cordeiro da Silva
Flauzina Lourdes Carvalho de Miranda

Job Fortuna Coelho Gomes
Lucimar Guimarães Figueiredo
Rosilene de Freitas Vieira Cesário
Wesley de Medeiros Leite

12/2 - Sábado 
Gabriel Maximus Oliveira Azeredo Bastos
Jorge João Silvino
Lindalva Inacio dos Santos
Marlene Soares Correa
Michael Bruno Anchieta Carvalho

13/2 - Domingo 
Edna Cardoso Ribeiro da Silva
Júlia Barcellos Costa
Natalia Almeida Cano Guimarães
Sammyra Nascimento Dassa



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 Rodrigues - 13h30 às 17h.

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

VISUALIZAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO 

ON-LINE – de  26.01.2022 a 31.01.2022 

(com números do Youtube e Facebook):

Culdo de Quarta-feira - 573

Jornada de Oração - 604

EBD - 466

Culto Domingo Manhã - 1.733

Culto Domingo Noite - 1.288

TOTAL DE VISUALIZAÇÕES: 4.664

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.

POSSE DO PR. EDIL E CIDÉLIA - Aconteceu no último 

sábado, na Primeira Igreja Batista em Guaraciaba - MG.

NASCIMENTO - Manoela, filha de Mylena e Gabriel. Nasceu 

no dia 02-02-22. É neta de Sheila e Nielson e bisneta de Olinda e 

o Dc. Adyr Villaça. Parabéns aos pais, avós, e bisavós.

“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)
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