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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

VIVA A COMPAIXÃO

“Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A 
vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no filho de Deus, 

que me amou e se entregou por mim.”
Gálatas 2.20

A escolha do tema da campanha de Missões Mundiais para 2022 está diretamente ligada 
ao momento em que a humanidade viveu nos úl�mos dois anos. Lidar com a pandemia da Covid-
19, que nos trancou em casa, nos afastou de pessoas queridas e nos fez enxergar a morte mais de 
perto, nos levou a pensarmos menos em nós e mais em Cristo e enxergarmos como Deus opera 
milagres em nosso co�diano. E o que é viver a compaixão, senão vivermos em favor do próximo? 

No final da sua carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo escreveu: “Sem mais, que ninguém me 
perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus” (6.17). É impossível viver a compaixão de 
Cristo sem ter Suas marcas em nossas vidas. Paulo as teve. Agora é a nossa vez de carregarmos as 
marcas de Jesus em nossas vidas. 

O dicionário nos diz que “compaixão” significa compreender o estado emocional de outra 
pessoa. O sen�mento de compaixão está associado a um desejo de aliviar ou minorar o sofrimento 
de alguém, bem como demonstrar especial gen�leza para com aqueles que sofrem. Ou seja, é um 
sen�mento que nos leva à ação de ajudar. 

Quando vivemos a compaixão de Cristo, o serviço vem naturalmente e as pessoas se 
abrem para o Evangelho. A compaixão é uma das principais caracterís�cas de Cristo evidenciada na 
Bíblia. 

A compaixão era o que movia Cristo às mul�dões, como em Marcos 6.34, “Pois Jesus saiu 
do barco e viu uma grande mul�dão, teve compaixão deles”. 

E assim como um vírus, a compaixão também é contagiosa. Mas ao invés de levar ao fim, 
ela produz vida! É como se para cada gesto de compaixão, 10 vidas fossem transformadas para a 
glória do Senhor e cheias de compaixão, numa mul�plicação infinita. 

Ao caminhar com Cristo, os discípulos �veram suas próprias caracterís�cas transformadas. 
Eles passaram a ser mais sensíveis às necessidades daqueles que os cercavam. Jesus, como bem 
sabemos, é onisciente. Ele sabe de tudo o que precisamos, e seus seguidores de certa forma 
passam a desenvolver esta sensibilidade. Em Marcos 6:34-36 Jesus se compadeceu daquilo que 
era espiritual. Mas os discípulos se compadeceram do que era �sico, pois ainda não �nham todo o 
entendimento daquilo sobre o qual Jesus sempre compreendeu.

 Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande mul�dão, teve compaixão deles, porque 
eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde e, por 
isso, os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: “Este é um lugar deserto, e já é tarde. 
Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para 
comer” (Marcos 6:34-36). 

Talvez hoje você não possa demonstrar sua compaixão por pessoas de outros países de 
forma presencial, assim como têm feito os missionários de Missões Mundiais, mas pode 
concre�zá-la através de suas ofertas e orações. Ou quem sabe falando a outras pessoas com 
grande amor pela obra missionária. A sua demonstração de compaixão pelo próximo pode 
mobilizar muitos. 

Em cada situação, Deus nos traz uma lição. E na pandemia não foi diferente. Aprendemos 
que para viver a compaixão fora de casa, temos que vivê-la dentro de casa. 

Ao longo desta campanha, você e sua igreja serão mo�vados a viver a compaixão de Cristo 
de forma prá�ca, amando e servindo ao próximo. É tempo de deixar Cristo viver em você. Viva a 
compaixão!

Pr. João Marcos Barreto Soares 
Execu�vo de Missões Mundiais
(Extraído da Revista da Campanha 2022 – Missões Mundiais, p. 4)
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Enfermos: Enfermos: Alberto de Mattos Junior, Antonio Carlos Morett Silva, Carla Gomes Lamonica, Abel Viana, 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),  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,  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.

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

Joana Raphael
Presidência
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Processional: Órgão

“Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. 

O teu Espírito é bom; guie-me por terra plana.”
 Salmo 143:10

Prelúdio: Piano

Oração de Adoração

Canto: “Vim para adorar-te” Tim Hughes

Luz do mundo viestes à Terra

Pra que eu pudesse te ver

Tua beleza me leva a adorar-te

Quero contigo viver

Vim para adorar-te

Vim para prostrar-me

Vim para dizer que és meu Deus

És totalmente amável

Totalmente digno

Tão maravilhoso para mim

Eterno, Rei exaltado nas alturas

Glorioso nos céus.

Humilde vieste a terra que criaste,

Eu nunca saberei o preço

Dos meus pecados lá na cruz

“Poder Pra Salvar” Aline Barros/ Ben Fielding / Reuben 

Morgan

Leitura Bíblica:  Salmo 143.6-12

“Estendo para ti as minhas mãos; a minha alma tem sede 

de ti, como terra sedenta. (Selá.)

Ouve-me depressa, ó Senhor; o meu espírito desmaia. 

Não escondas de mim a tua face, para que não seja 

semelhante aos que descem à cova.

Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti 

confio; faze-me saber o caminho que devo seguir, 

porque a ti levanto a minha alma.

Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos; fujo para ti, 

para me esconder.

Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O 

teu Espírito é bom; guie-me por terra plana.

Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome; por amor 

da tua justiça, tira a minha alma da angústia.

E por tua misericórdia desarraiga os meus inimigos, e 

destrói a todos os que angustiam a minha alma; pois sou 

teu servo.”

Hino: 175 CC “Minha Aspiração”

PIBNews

Comunhão

Devolução de Dízimos e Ofertas

Hino:  417 HCC “Que Segurança! Sou De Jesus!”

Corações Agradecidos

Proclamação da Palavra

Oração

Celebração da Ceia do Senhor/

Distribuição dos Elementos: “Maravilhosa Graça” 
Comunidade da Graça

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 lavado,

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!

Oração

Poslúdio: Órgão
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CULTO DA NOITE

Processional: Órgão

Viva a Compaixão

Vídeo de abertura da Campanha – Pr. João 

Marcos – Secretário Executivo da JMM

Prelúdio: Piano

Oração de Adoração

Cantos: 

“Hosana” Hillsong/B.Fraser

“Consagração” Anderson e Marcelo de Ma�os

Celebremos a salvação dada por Jesus Cristo

que nos ensina a imensidão da misericórdia do 

amor do Pai

Leitura Bíblica:  Tiago 2.13-16; 1 João 3.18

“Porque o juízo é sem misericórdia para com 

aquele que não usou de

misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o 

juízo.

Meus irmãos, qual é o proveito, se alguém disser 

que tem fé, mas não tiver

obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo?

Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos 

de roupa e necessitados do

alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes 

disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartaivos,

sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, 

qual é o proveito disso?

Filhinhos, não amemos de palavra, nem de 

língua, mas de fato e de verdade.”

Hino:  552 HCC “Que Estou Fazendo Se Sou 

Cristão”

Poema Missionário Missão é Entrega do Pão

Momento de Intercessão

Canto: “Alfa e Ômega” Marine friesen

Comunhão

Canto: “Até Que ele Venha” Alexandre Magnani

PIBNews

Devolução de Dízimos e Ofertas: 543 HCC “Eu 

Aceito O Desafio”   Joan L Su�on

1. Eu ouvi as palavras de Cristo:

“Olhai para os campos e pedi

Mais obreiros para a seara.”

E, orando, eu obedeci.

Eu aceito o desafio 

Viverei por Cristo Jesus.

Em palavras, ações e atitudes

Refletirei a sua luz.

2. Se a minha oração é sincera, 

Serei testemunha onde estou;

E no meu andar, cada dia, 

Bem feliz, com meu Mestre, vou.

3. Se algum dia p'ra os campos distantes 

O meu Salvador me convocar,

Eu responderei confiante:

“Eis-me aqui, para trabalhar.”

Oração de Gratidão

Celebremos a salvação dada por Jesus Cristo 

que nos desafia a Orar, Mobilizar, Ofertas e Ir 

aos Campos Brancos

Tema da campanha 2022 – Viva a Compaixão

Divisa: Gálatas 2.20

“logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em 

mim; e esse viver que, agora,

tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me 

amou e a si mesmo se entregou por

mim”

Clipe do Hino Oficial

Proclamação da Palavra: Missionária Denize 

Santos

Oração 

Bênção

Poslúdio: Órgão



0506 de março de 2022 • Nº 10

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

Evangelismo e Discipulado: Estão sendo 
realizados de forma presencial e online.

Campanha de Missões Mundiais 2022: Terá 
início hoje, no culto das 19h. O encerramento 
está previsto para o último domingo de abril. 
Tema: "Viva a Compaixão". A divisa se 
encontra em Gálatas 2.20.

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 4.162 pedidos de 26/04/2021 a 23/02/2022. 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!

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

7/3 - Segunda-Feira 
Alberto de Mattos Junior
Beatriz Vianna da Rocha Trezze
Davi Martins da Silva
Dielson Santos de Jesus
Gabriel Pimentel Caetano
Marcia Quitanilha Bezerra
Sérgio Francisco do Couto
Sheila Silva Madeira dos Santos
Wilmar Paixão de Moraes Serrano

8/3 - Terça-Feira 
Leidinea Reboredo Castro Gonçalves
Naíra Goulart Sardinha Mendonça
Raul do Valle Coelho

9/3 - Quarta-Feira 
Adeiza Souza dos Santos
Leonardo Andrade dos Santos
Maria Inês Silva de Oliveira

10/3 - Quinta-Feira 
Gabriel Nogueira Santos
Siméa Roza Andrade da Costa

11/3 - Sexta-Feira 
Alvina Carmem de Souza Bastos de 
Mendonça
Bruno dos Santos Monnerat

Isaías Valter Costa
José Joaquim de Fontes
Juliane Mattos do Amaral
Maria Luiza Silva Aderne
Pedro Veiga de Aguiar Guimarães

12/3 - Sábado 
Adir de Souza Vilaça Junior
Carine Dias Duarte Rodrigues
Marcelle Borges Huerga Netto
Regina Celia de Souza
Rosangela Medeiros de Paiva

13/3 - Domingo 
Ana Brito
André Luiz da Costa Alves
Maria Eduarda Granja Marques
Regina Ester Silva Vieira Leite



ATENDIMENTO PASTORAL PRESENCIAL 
é realizado das 10h às 18h, 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 23.02.2022 a 27.02.2022 
(com números do Youtube e Facebook):

Culto Quarta-feira - 754

Jornada de Oração - 326

EBD -  444

Culto Domingo MANHÃ - 1.660

Culto Domingo NOITE -  1.365

TOTAL DE VISUALIZAÇÕES: 4.449 Lares

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)

FALECIMENTO - Faleceu no dia 28/02/2022, a irmã 
MARIA PERPÉTUA MENDES SOUZA.
Oremos por seus familiares
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