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PIB Niterói

@pib.niteroi1892

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

Liberdade de verdade 

Se você foi liberto da necessidade de ter sucesso e reconhecimento para se sentir bem 

consigo mesmo, você sabe que a graça te alcançou.

É um esforço extremamente humano. É a busca que todos perseguimos. Todos queremos 

nos sentir bem com relação a nós mesmos. Todos queremos pensar que estamos bem. É 

uma busca angustiante e temerosa da qual apenas a graça pode nos libertar. 

Isto é o que acontece com todos nós – buscamos horizontalmente o descanso pessoal 

que devemos encontrar verticalmente, e nunca temos sucesso. Procurar nos outros 

por uma sensação de bem-estar interno é algo sem sentido. Em primeiro lugar, você 

nunca será bom e consistente o suficiente para receber dos outros o reconhecimento que 

está buscando. Você cometerá erros. Você está fadado a desapontar. Você terá um dia ruim. 

Você vai se perder. Em algum momento, você dirá ou fará coisas que não deveria. Adicione 

à isto o fato de que as pessoas ao seu redor geralmente não estão interessadas em carregar o 

fardo de ser o seu messias pessoal. Elas não querem viver com a responsabilidade de ter a 

sua identidade nas mãos delas. Procurar por seu próprio valor nas outras pessoas nunca dá 

certo. 

A paz que vem do sucesso também não é confiável. Como você não é perfeito, qualquer 

sucesso que conquiste logo será seguido por algum tipo de fracasso. Há também o fato de 

que o burburinho do sucesso é breve. Em pouco tempo você estará procurando pelo 

próximo sucesso para seguir em frente. É por isto que é tão preciosa a realidade de que 

Jesus tornou-se nossa justiça. A Sua graça nos libertou para sempre da necessidade de 

provarmos nossa virtude e valor. Então, relembramo-nos diariamente de não buscar 

horizontalmente por aquilo que já nos foi dado verticalmente. "A justiça trará paz e 

tranquilidade, trará segurança que durará para sempre." (Isaías 32:17). Está justiça 

é encontrada apenas em Cristo. 

Paul David Tripp (é pastor, autor e palestrante. Ele é presidente do Paul Tripp Ministries).

Extraído da devocional da Bíblia You Version.
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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),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 Pr. Silva. 

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

“Louvarei ao Senhor durante a minha vida; cantarei 
louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo.”

Salmo 146:2

Prelúdio: Piano

Oração de Adoração

Leitura Bíblica: Salmo 146:1-10

“Louvai ao Senhor. Ó minha alma, louva ao Senhor.
Louvarei ao Senhor durante a minha vida; cantarei 
louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo.
Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em 
quem não há salvação.
Sai-lhe o espírito, volta para a terra; naquele mesmo dia 
perecem os seus pensamentos.
Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu 
auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus.
O que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e o 
que guarda a verdade para sempre;
O que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos. 
O Senhor solta os encarcerados.
O Senhor abre os olhos aos cegos; o Senhor levanta os 
abatidos; o Senhor ama os justos;
O Senhor guarda os estrangeiros; sustém o órfão e a viúva, 
mas transtorna o caminho dos ímpios.
O Senhor reinará eternamente; o teu Deus, ó Sião, de 
geração em geração. Louvai ao Senhor.”

Hino 227 HCC - “Louve, Meu Ser, Ao Grandioso 
Senhor” Joachim Neander/Werner Kaschel/Willian 
S.Bennett

1. Louve, meu ser, ao grandioso 
Senhor, Rei da glória.
Sua bondade conserve 
P'ra sempre em memória.
Cante ao Senhor hinos de grato louvor,
Pois ele é o Deus da vitória.

2.  Louve ao Senhor,
O Deus sábio que tudo dirige.
Ele protege você, e assim nada o aflige.
Ao Salvador ame com todo o fervor;
Só nele se regozije.

3. Louve, meu ser, ao Senhor, 
De quem vem toda a graça,
Pois ele dá a saúde e afasta a desgraça.
Firme, de pé, leve o escudo da fé 
E da justiça a couraça.

4. Louve, meu ser, ao seu Deus,
A bendita Trindade,
Pois lá do céu o abençoa
Com muita bondade.
Só Deus é luz, visto somente em Jesus -
Vida, caminho e verdade.

Canto: “Igreja” Tarcísio Barbosa

Momento de Intercessão

Canto: “Entrego a Ti” IB. Nova Jerusalém

Proclamação da Palavra: Pr. Cleverson Rodrigues

Canto 

Comunhão: “Graças Dou” PIB de Curitiba

Aqui diante de Ti,
Eu tenho tanto pra te agradecer,
Graças dou, graças dou,
O que me deste Senhor,
Por tantas bênçãos que eu não posso ver
Graças dou, graças dou,

Com meu coração,
E o meu louvor,
Com as mãos aos céus,
Louvo-te Senhor

Graças dou, sempre a ti eu graças dou,
Graças dou...

Tens feito tanto por mim,
Da escuridão tua luz me tirou,
Graças dou, graças dou,
Por teu Amor e perdão,
Por meus pecados levados na cruz,
Graças dou, graças dou...

PIBNews

Devolução de Dízimos e Ofertas: 243 HCC - “Ó Deus, 
Venho Te Agradecer” Jilza Feitoza de Araujo

Ó Deus, venho te agradecer
as bênçãos que vêm só de ti;
de tudo o que tenho que eu possa trazer
o melhor, sem medir;
e assim ao irmão ajudar,
também as missões sustentar
e a minha igreja manter.
Que o coração eu possa abrir,
e a ti, ó Pai, engrandecer.

Corações Agradecidos

Oração

Poslúdio: Órgão
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CULTO DA NOITE

Processional: Órgão

“Alegrei-me quando me disseram: Vamos 
à casa do Senhor.”

Salmo 122:1

Prelúdio: Piano

Oração de Adoração

Leitura Bíblica: Salmo 122:1-9

“Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do 
Senhor.
Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém.
Jerusalém está edificada como uma cidade que é 
compacta.
Onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, até ao 
testemunho de Israel, para darem graças ao nome do 
Senhor.
Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de 
Davi.
Orai pela paz de Jerusalém; prosperarão aqueles que te 
amam.
Haja paz dentro de teus muros, e prosperidade dentro 
dos teus palácios.
Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: Paz esteja 
em ti.
Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu 
bem.”

Hino 333 HCC - “Haja Paz Na Terra” Sy Miller/Jill 
Jackson

Haja paz na terra,
a começar em mim;
haja paz na terra a começar em mim.
Em Cristo todos somos 
filhos do mesmo Deus.
Juntos, pois caminhemos 
na paz que vem dos céus.
A começar em mim, 
prometo a meu Senhor
que a cada passo que eu der,
e seja onde for,
a cada momento estarei vivendo
em plena paz e amor.
Haja paz na terra, 
a começar em mim.

Canto: “Oferta de Amor” Willen Soares

Momento de Intercessão

Canto: “Poder do Teu Amor “ Diante do Trono

Proclamação da Palavra: Pr.  Marcelo Escandarene

Canto

Oração 

Comunhão

Canto: “Reina em Mim” Brenton Brown

Sobre toda a terra Tu és o Rei
Sobre as montanhas e o pôr-do-sol
Uma coisa só meu desejo é:
Vem reinar de novo em mim

Reina em mim com Teu poder
Sobre a escuridão
Sobre os sonhos meus
Tu és o Senhor de tudo o que sou
Vem reinar em mim, Senhor

Sobre o meu pensar, tudo que eu falar
Faz-me refletir a beleza que há em ti
Tu és para mim mais que tudo aqui
Vem reinar de novo em mim

PIBNews

Devolução de Dízimos e Ofertas: 241 HCC - “Aceita, 
Agora, Senhor, Meu Deus” Jilton Moraes/Ralph 
Manuel

1. Aceita, agora, Senhor, meu Deus,
todos os bens que são meus, e são teus.
Tudo o que eu tenho venho ofertar,
pois quero, assim, te servir e honrar.

2. Com alegria venho entregar
minhas ofertas a ti sobre o altar.
Pois nada, Mestre, tenho em haver:
“Melhor é dar, sim, do que receber”.

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

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 3.961 pedidos de 26/04/2021 a 09/02/2022. 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:O Disque-Oração, através da voluntária Mara Amelia, ligou e orou 
com a Mônica, mãe da Pietra (4 anos), que conta das nossas orações.  Ela 
agradeceu muito, pois no dia 10/01/2022 o Pr. Marcelo intercedeu ao nosso Deus 
junto dela e a cirurgia correu tudo bem

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!

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

14/2 - Segunda-Feira 
Adorina Alípio da Conceição
Alzimar Lima Cordeiro
Isabele Lira da Silva
Natália Mendonça Lírio
Selma Canto Coelho Pereira
Sueli Ferreira de Souza
Thaisa de Souza Oliveira e Silva

15/2 - Terça-Feira 
Ana Lúcia dos Santos Barbosa
José Henrique de Mendonça
Maria Eliana de Moraes Costa

16/2 - Quarta-Feira 
Andrey Lucas Vieira Costa
Dyone Pereira da Silva
João Victor Vieira
Maria do Carmo Silva

17/2 - Quinta-Feira 
Eliezer Alves Reis
Kátia Ramos Fontes
Lêda Santos de Oliveira
Nilton Pereira do Nascimento

18/2 - Sexta-Feira 
David de Almeida Paes
Luci Barbosa de Almeida Silva
Maria Ridinalva Teixeira de Lima

19/2 - Sábado 
Fausta Maria da Silva Moraes
Guilherme da Silva Arêas
Luciane Lima de Senna Dias Mendes
Renata Cano Mendonça Cavalcanti de 
Paula

20/2 - Domingo 
Alexandre Coccia de Souza
Edna Regina Targueta de Azevedo
Juarenila Mericia Garcia Pereira
Rozel dos Santos Dias Lopes da Rosa
Valeria Campagnoli Sodré Barbosa



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 02.02.2022 a 06.02.2022 
(com números do Youtube e Facebook):

Culto Quarta-feira - 1.287

EBD -  614

Culto Domingo MANHÃ - 1.981

Culto Domingo NOITE -  1.998

TOTAL DE VISUALIZAÇÕES: 5.880 LARES

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.

“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)

FALECIMENTO: Comunicamos o falecimento do Sérgio, 

esposo da querida Zezé, no dia 10/02. Oremos pedindo o 

consolo de Deus neste momento tão difícil. Que a graça dele 

repouse sobre cada familiar.
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