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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 CARNAVAL DE BELSAZAR

“O rei Belsazar deu um grande banquete a mil homens importantes do seu reino e bebeu 
vinho na presença deles. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os 

utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de 
Jerusalém, para que ele, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do 

rei os usassem para beber vinho.”

Daniel 5.1,2

Neste ano fala-se em adiar o carnaval para outra época. É interessante notar que esse tipo de 
festa já vem de muito tempo. A Bíblia registra a história de um rei que realizou um 
verdadeiro carnaval em seu palácio: seu nome era Belsazar. Vemos no capítulo 5 de Daniel 
que o comportamento de Belsazar era  imoral e idólatra. Além disso, ele promoveu um 
sincretismo religioso sem igual, misturando o que pertencia aos deuses falsos com aquilo 
que era sagrado (ver Dan 5.23). Esse tipo de religiosidade era algo inaceitável por Deus. 
Seu julgamento veio sobre Belsazar numa só frase: “Mene, Mene, Tequel e Parsim (Dn 
5.25), cujo significado é: “Mene: Deus contou os dias do teu reino e pôs fim nele” (Dn 
5.26); “Tequel: Foste pesado na balança e foste achado em falta” (Dn 5.27); e “Peres: O teu 
reino está dividido e entregue aos medos e persas” (Dn 5.28).

Vemos que o pecado de Belsazar tinha quatro facetas: 1) Ele exaltou a si mesmo contra o 
Senhor dos céus; 2) Ele cometeu um sacrilégio, através do qual afrontou o Senhor por usar 
os seus vasos sagrados; 3) Ele praticou a idolatria; e 4) Ele falhou por não honrar o Deus 
vivo (The Interpreter Bible, vol. 6, p. 43, trad. nossa).

Joyce G. Baldwin, deã das mulheres no Trinity College, em Bristol, Inglaterra, comenta: 
“Belsazar [...] apresenta uma vívida descrição do insensato, do ateu praticante, que no fim 
só consegue ainda sustentar a sua posição com a ajuda do álcool, que mascara a dura 
realidade” (Daniel: introdução e comentário. São Paulo: Vida Nova e Mundo Cristão, 
1983, p. 133). O resultado para aquele homem foi a morte (ver Dn 5.20). 

Hoje em dia ainda há pessoas agindo como seguidores de Belsazar:

1. Exaltam a si mesmas participando da festa da carne, ou seja, do carnaval;
2. Afrontam diretamente ao Senhor misturando o sagrado com o profano;
3. Praticam a idolatria adorando os deuses falsos como se eles pudessem fazer alguma 

coisa por elas;
4. E, há os que não adoram ao Deus vivo. Preferem adorar aos deuses mortos, aos 

deuses que não podem falar, ouvir, ou lhes dar qualquer atenção.

Que fujamos do carnaval de Belsazar e exaltemos somente a Jesus Cristo, nosso Salvador e 
Senhor. 

Seu pastor e amigo J. Laurindo
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Enfermos: 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), Widomar Teixeira, 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. 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 telefones 

2722-0355 ou 98497-6149.

MINISTÉRIO DIACONAL - diaconato.pibn@gmail.com

 DOAÇÕES PARA PETRÓPOLIS 
"Como é feliz quem trata com bondade os necessitados!" 

Provérbios 14.21b 

1- Gratidão por mais uma vez estar envolvido/a em uma campanha de solidariedade cristã. 
2- Sua doação é muito bem vinda: a) alimentos não perecíveis e dentro do prazo de validade b) itens de limpeza c) água d) calçados 
masculinos e femininos e) roupas masculinas e femininas f) roupa de cama e banho g) roupas infantis e de bebê h) itens de higiene 
(pasta de dente, absorventes, papel higiênico, sabonete, desodorante). 
Importante: Roupas e calçados limpos e em condições de uso, porque as pessoas estão sem água. Se possível, nos ajude 
identificando as sacolas. Vai adiantar muito o trabalho aqui e lá também. 
3- Seja voluntário aqui na igreja (três pessoas pela manhã e três pessoas, à tarde são suficientes nesse momento). 
4- É possível contribuir financeiramente através de nossa igreja. Identifique a finalidade e envie o comprovante. 
BRADESCO Agência 309 Conta Corrente 2271-3 ou chave PIX CNPJ: 30.145.163/0001-23
 
5- Qq dúvida pode falar comigo 21 976675101 ou com o Diaconato 

Joana Raphael 
Diaconato PIB de Niterói 
Gestão 2022 
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CULTO DA MANHÃ
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Processional: Órgão

“Porque para mim tenho por certo que as aflições 
deste tempo presente não são para comparar com a 
glória que em nós há de ser revelada.” Romanos 8.18

Prelúdio: Piano

Oração de Adoração

Leitura Bíblica:  Romanos 8:12-18

“De maneira que, irmãos, somos devedores, não à 
carne para viver segundo a carne.

Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis; mas, 
se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, 
vivereis.

Porque todos os que são guiados pelo Espírito de 
Deus esses são filhos de Deus.

Porque não recebestes o espírito de escravidão, para 
outra vez estardes em temor, mas recebestes o 
Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: 
Aba, Pai.

O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que 
somos filhos de Deus.

E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, 
herdeiros de Deus, e cordeiros de Cristo: se é certo 
que com ele padecemos, para que também com ele 
sejamos glorificados.

Porque para mim tenho por certo que as aflições deste 
tempo presente não são para comparar com a glória 
que em nós há de ser revelada.”

Hino: 114 HCC  “Veio a este Mundo O Senhor 
Jesus” Lelia N. Morris   Trad: Ricardo Pitrowsky

Canto: “Tua é a Glória” Comunidade da Graça de 
Ubatuba

Momento de Intercessão

Canto: “Falar com Deus” Lineu Soares / Valdecir Lima

Proclamação da Palavra: Pr.  José Laurindo Filho

Oração

Comunhão: “Ao Erguermos as Mãos” Júlia Peixoto

PIBNews

Devolução de Dízimos e Ofertas: 153 HCC - “Já 

Refulge A Glória Eterna De Jesus” Julia 

W.Howe/Hino americano  Trad: Ricardo Pitrowsky

1.  Já refulge a glória eterna
De Jesus, o Rei dos reis;
Breve os reinos deste mundo
Seguirão as suas leis.
Os sinais da sua vinda
Mais se mostram cada vez

Vencendo vem Jesus.
Glória, glória!  Aleluia!
Glória, glória!  Aleluia!
Glória, glória! Aleluia!
Vencendo vem Jesus.

2.  O clarim que chama os salvos
À batalha já soou;
Cristo, à frente do seu povo,
Multidões já conquistou:
O inimigo,  em retirada,
 Seu furor já demonstrou.

3.  Eis que em glória refulgente
Sobre as nuvens descerá,
E as nações e os reis da terra 
Com poder governará.
Sim, em paz e santidade,
Toda a terra regerá.

4.  E por fim, entronizado, 
As nações irá julgar.
Todos, grandes e pequenos 
O Juiz hão de encarar.
E os remidos, triunfantes, 
Lá no céu irão cantar;

Venceu o Rei Jesus.
Glória, glória!  Aleluia!
Glória, glória!  Aleluia!
Glória, glória! Aleluia!
Venceu o Rei Jesus.

Corações Agradecidos

Oração

Poslúdio: Órgão
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CULTO DA NOITE

Processional: Órgão

“Cantai a glória do seu nome; dai glória 
ao seu louvor.”

Salmos 66.2

Prelúdio                                         Piano

Oração de Adoração

Leitura Bíblica: Salmo 66:1-8

“Celebrai com júbilo a Deus, todas as terras.
Cantai a glória do seu nome; dai glória ao seu 
louvor.
Dizei a Deus: Quão tremendo és tu nas tuas obras! 
Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os 
teus inimigos.
Todos os moradores da terra te adorarão e te 
cantarão; cantarão o teu nome. (Selá.)
Vinde, e vede as obras de Deus: é tremendo nos 
seus feitos para com os filhos dos homens.
Converteu o mar em terra seca; passaram o rio a pé; 
ali nos alegramos nele.
Ele domina eternamente pelo seu poder; os seus 
olhos estão sobre as nações; não se exaltem os 
rebeldes. (Selá.)
Bendizei, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz 
do seu louvor,”

Hino:  227 HCC ”Louve, Meu Ser, Ao Grandioso 
Senhor” Joachim Neander /Werner 
Kaschel/Willian S. Benne�

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: “Eu me alegro em Ti”  Eloir De Paula / 

Miriam Webster

Momento de Intercessão

Canto: “Leva-me Além”  Ronald Fonseca

Proclamação da Palavra: Pr. José Laurindo Filho

Canto

Oração 

Comunhão

Canto: “Aclame ao Senhor” Ana Paula Valadão / 
Darlene Zschech

PIBNews

Devolução de Dízimos e Ofertas 

Hino:  228 HCC “A Deus Demos Glória” Fanny 

J.Crosby/William H.Doane/Joseph Jones

1. A Deus demos glória, com grande fervor;
Seu Filho bendito por nós todos deu.
A graça concede a qualquer pecador,
Abrindo-lhe a porta de entrada no céu.

Exultai!  Exultai!  Vinde todos louvar
A Jesus, Salvador, a Jesus, Redentor.
A Deus demos glória, porquanto do céu
Seu Filho bendito por nós todos deu.

2. Oh, graça real!  Foi assim que Jesus,
Morrendo, seu sangue por nós derramou.
Herança nos céus, com os santos em luz,
Comprou-nos Jesus, pois o preço pagou.

3.  A crer nos convida tal prova de amor
Nos merecimentos do Filho de Deus.
E quem, pois,  confia em Jesus, Salvador,
Vai vê-lo exaltado na glória dos céus.

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 4.156 pedidos de 26/04/2021 a 22/02/2022. 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:A senhora Cristiane Vitória nos agradeceu pelo apoio. Ela passou 
numa entrevista de emprego e já se encontra trabalhando. O Disque-Oração fez 
contato e orou com a Cristiane agradecendo as bênçãos de Deus e pedindo ao 
Senhor por sua família.

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!

27/2 - Domingo 
Daniele Costa Domingues Ordacgy
Laísa Coelho de Carvalho
Mirian do Nascimento Rachid

28/2 - Segunda-Feira 
Ângela Aglai Santana da Silva Pereira
Francisco Carvalho Costa
Laura Maria Pires
Lynda Marie

29/2 
Mileda do Nascimento Rachid

1/3 - Terça-Feira 
Fabiano Alves Carvalho
Léa Schuenck Coutinho
Paula Franciane Belmon de Almeida 
Candido

Taiana Alves Marinho
Thelia de Paula Malafaia

2/3 - Quarta-Feira 
Joilson Carlos Silva
Maria da Conceição Ribeiro da Costa
Matheus Helfreich Fernandes
Ruy do Patrocínio Pessanha

3/3 - Quinta-Feira 
Altamir Cirilo da Silva
Breno Cid Fernandes Salgado
Dair Leal Chaves
Janaína Alves Barreto
Luciano Gomes da Silva
Luiza Helena Costa de Oliveira
Marcio Moreira Serrano

4/3 - Sexta-Feira 
Delçon Basílio Santana

Heloisa Helena da Cruz Maciel Costa 
Santa Brígida
Lúcio Augusto de Souza Tito
Luiz Claudio Correa Miranda

5/3 - Sábado 
Antonio Elias Ordacgy
Jesiel Coelho Dias
Lucas Mendes Freire Faria
Marineuza Corrêa do Espírito Santo
Pedro Ivo Fontes Muchinelli Paixão

6/3 - Domingo 
Jociel Gomes de Oliveira
José Luiz Rocha
Marisa Pitelli Stutz
Polyana Gonçalves de Sousa
Solange Goulart Silveira de Souza 
Lopes



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

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.

CLÍNICA DE EVANGELISMO EXPLOSIVO: Será 

totalmente online, através do aplicativo Zoom. Você pode 

optar em fazer apenas o Workshop (28 e 29/03), apenas a 

Clínica (30/03 a 02/04) ou todo o curso. Mais informações no 

site da igreja (www.pibn.org.br).

VISUALIZAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO 
ON-LINE – de 16.02.2022 a 20.02.2022 
(com números do Youtube e Facebook):

Culto Quarta-feira - 877

Juventude - 521

EBD -  517

Culto Domingo MANHÃ - 976

Culto Domingo NOITE -  1.107

TOTAL DE VISUALIZAÇÕES: 3.998

RÁDIO: 42.000 X 45 X 5 = 9.450.000 OUVINTES.

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!

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)

CONVOCAÇÃO:

O Pr. José Laurindo Filho convoca a Diretoria 
Estatutária, Diaconato e Ministros, para uma reunião, no 
dia 03/03, às 19h30, no Salão Térreo.

O assunto a ser tratado será a Pauta da Assembleia do dia 
06/03.
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