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Primeira Igreja
Batista de Niterói

Tema da igreja: ‘‘Servindo ao Senhor com inteireza de coração e alegria.’’

Av. Marquês do Paraná, 225 - Niterói - RJ - CEP 24030-210
Tel.: (21) 27220355

Site: www.pibn.org.br • E-mail: secretaria@pibn.org.br

Pastor Titular: José Laurindo Filho

Organizada em 1º de Maio de 1892 pelo missionário William B. Bagby

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

NOTÍCIAS MISSIONÁRIAS DA ÁSIA

“Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas 
testemunhas em toda parte: em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais 

distantes da terra” (Atos 1.8, Nova Versão Transformadora).

 O Senhor Jesus Cristo nos ensinou que a Igreja deve se engajar na obra missionária em 
todos os lugares para que os perdidos sejam alcançados com a mensagem do Evangelho. Neste 
período da campanha de Missões Mundiais temos a oportunidade de conhecer o trabalho 
missionário em diferentes locais, a fim de nos envolvermos, ainda mais, com o que Deus está 
fazendo no mundo. A “Revista da Campanha 2022” (p. 19), da Junta de Missões Mundiais, fornece 
as seguintes informações a respeito do que está acontecendo no Sul e no Sudeste da Ásia:
“O programa DNA Missionário no Sul e Sudeste da Ásia está cada vez mais próspero. Os 
missionários têm encorajado os cristãos a serem comprome�dos com missões, incen�vando-os a 
descobrir que podem fazer mais pelo Reino dos Céus, especialmente entre os Povos Não 
Alcançados. Missões Mundiais tem preparado cristãos para serem missionários, iniciando novos 
projetos em diferentes áreas e locais, mo�vando a igreja local a ser uma igreja missionária. 
 Em três países específicos do Sul e Sudeste da Ásia (não citamos os nomes por questões de 
segurança), o programa DNA Missionário tem alcançado resultados expressivos para a realidade 
de perseguição religiosa com 327 profissões de fé, 107 ba�smos, 188 processos de discipulados 
em andamento, 144 processos de discipulados concluídos com pessoas aptas a discipular outras, 
mais de 39.000 pessoas beneficiadas por projetos, 78 líderes capacitados, 322 líderes em 
desenvolvimento, 212 líderes em atuação, 206 plantadores de igrejas capacitados, e 8 igrejas 
iniciadas. Tudo isso só no primeiro semestre de 2021. 
 Os desafios batem à porta de Missões Mundiais mês a mês. E é necessário o engajamento 
de todos, Convenção Ba�sta Brasileira, Convenções Regionais e igrejas ba�stas, uma vez que 
Missões Mundiais tem a missão de expandir suas ações junto aos povos e lugares não alcançados. 
Por isso, é de extrema importância que as igrejas ba�stas brasileiras estejam envolvidas com o que 
Deus está fazendo no mundo. 
 Falar de Cristo em uma região onde predominam religiões como o hinduísmo e a violência 
contra quem segue a Cristo é crescente, não é tarefa das mais fáceis. Nossos missionários, 
brasileiros e nacionais, precisam diariamente da nossa cobertura de orações. Nesta faixa do 
planeta incluímos também um país da Oceania: Papua-Nova Guiné. Por lá seguimos com o 
programa de tradução da Bíblia para a língua Maiwala e Haigwai. Em 2021, alcançamos uma 
grande vitória, a tradução completa do livro de Marcos para o povo Maiwala. Com muito trabalho, 
amor, dedicação, oração e o envolvimento das igrejas brasileiras seguimos juntos vivendo a 
compaixão também no Sul e Sudeste da Ásia.”
 Louvamos a Deus pelos missionários que têm dedicado suas vidas para que os povos da 
Ásia conheçam a Jesus e sejam salvos. Que possamos nos dedicar ainda mais no sustento desses 
obreiros através das nossas orações e ofertas.

Que Jesus abençoe você e sua família!

Pr. Cleverson Pereira Rodrigues
Ministro de Evangelismo e Missões da PIBN
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Enfermos: Enfermos: Alberto de Mattos Junior, Antonio Carlos Morett Silva, Abel Viana, Délio Vargas (Cunhado do 

Rubem Natan), Dilma dos Santos, Doracy da Silva Mota, Enir Pereira Rolim (amiga da Esther Neto), Eraldo Felix 

(irmão de Elazir), José Maria Alves da Silva, Léa Rangel Machado, Leda Garcia, 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), Marlene Marques, Maria Candido Vieira Barbosa e 

seu esposo Jardel, Marlene (irmã de Márcia Bezerra), Marta Ornellas Braga, Matheus Tassim, Pedrina D'Ávila, Pedro 

Paulo Póvoa, Pr. Nataniel e Edilar (pais de Alzimar), Rita Borges, 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. Douglas Pedrosa

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.

MINISTÉRIO DIACONAL - diaconato.pibn@gmail.com

“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 
(presencial), do Curso de Noivos (online/presencial) 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.

Mais informações: 

GIFC – Casais Vasconcelos e Rose / Everaldo e 
Ester 

Escola da Família – Casais Everaldo e Ester / 
Luiz Claudio e Claudia

Curso de Noivos – Casais Marcus e Polyana / Alan 
e Lívia 

VIDES (viúvos, divorciados e solteiros) – Irmãs 
Ieda Santos / Dacia Santana

TEMA: Diáconos buscando 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

 Estações climáticas do ano. Iniciamos a estação Outono. A palavra outono é de origem latina. No latim, ela significa 
“amadurecer”.
Esse nome faz referência à época do ano destinado à colheita. No outono, os dias ficam cada vez mais curtos em relação às noites.
 Como essa estação fica entre o verão (que têm dias mais longos, anoitecendo mais tarde) e o inverno (que têm dias mais 
curtos, anoitecendo mais cedo), considerada como estação dos frutos o outono prepara a passagem de uma estação para a outra. 
Vejamos o que a palavra de Deus nos ensina sobre as estações climáticas, Nesse momento refletiremos na estação que iniciou. 
Outono, considerada a estação das frutas do clima ameno . “Enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e 
inverno, dia e noite não hão de faltar” Genesis cap. 8 versículo 22, Em Daniel - 2:21, lemos –“Ele muda os tempos e as ESTAÇÕES; 
ele remove os reis e estabelece os reis; é ele quem dá a sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos.” Saímos de uma 
estação climática quente, nos deixava com animo, vigor , muito sol muito calor.
 Iniciamos a estação outono, observamos que nesta  estação os dias ficam mais curtos e mais frescos, as folhas e frutas 
começam a cair.
 Comparando com os frutos espirituais, como devemos cuidar de nossa vida? sabemos que colheremos o que plantamos. O 
que plantamos na estação verão, que passou?  Salomão nos adverte: “Lembra-te do teu criador nos dias de outono, antes que 
venham os dias de inverno”. Eclesiastes (capítulo 12 versículo ) Deus na sua infinita bondade deseja que conheçamos muito bem as 
estações climáticas já que influencia no nosso físico   para que possamos ter um comportamento correto. Saibamos como agir, 
como viver, como aproveitar o tempo, como nos orienta. Eclesiastes em  capítulo 3 versículo 1: “Tudo tem seu tempo certo, 
determinado há tempo para todo o propósito debaixo do céu”. Sabemos que não podemos avançar no tempo nem o retrair muito 
menos parar. Cada estação que vivemos nos mostra a necessidade de mudança. É tempo de refletir
sobre agloria de Deus porque o tempo é um presente de Deus.

Amem.
Que o Senhor a todos abençoe.
Leda Santos, diretora  da EBD
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CULTO DA MANHÃ
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Prelúdio

Oração de Adoração

Cantos:  “Espírito, Enche a Minha Vida/Ao Único” 

Aline Barros

Espírito
Enche minha vida
Espírito
Enche minha vida
Enche-me do teu poder
Pois de Ti eu quero ser
Espírito, enche o meu ser
As minhas mãos eu quero levantar
E em louvor te adorar
Meu coração eu quero
Derramar diante do Teu altar

Coroamos a Ti, ó Rei Jesus 
Coroamos a Ti, ó Rei Jesus 
Adoramos o Teu nome 
Nos rendemos aos Teus pés 
Consagramos todo nosso ser a Ti

Jesus em Tua presença  (Asaph Borba)
Jesus em Tua presença reunimo-nos aqui
Contemplamos Tua face e rendemo-nos a Ti
Pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós
E nos deu completo acesso ao coração do Pai

O véu que separava já não separa mais
A luz que outrora apagada
Agora brilha e cada dia brilha mais

Só pra te adorar e fazer Teu nome grande
E Te dar o louvor que é devido
Estamos nós aqui

Leitura Bíblica: Mateus 28:18-20

Então, Jesus aproximou-se deles e disse: "Foi-me dada 
toda a autoridade no céu e na terra.
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, 
batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo,ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes 
ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos 
tempos".

Momento de Intercessão

Canto: “Fiel a Mim”  Eyshila 

Proclamação da Palavra: Pr. José Laurindo Filho

Momento Missionário

Tema da campanha 2022 – Viva a Compaixão

Divisa: Gálatas 2.20

“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.” 

Comunhão

Devolução de Dízimos e Ofertas: 

Hino: 366 CC   "Firmeza"  Edward Mote/William 

Bradbury

“Não Mais Escravos” Jefferson e Suellen

Com uma melodia, Ele me encontrou

Me cercou com uma canção

Que me libertou dos meus inimigos

Dos meus medos me salvou

Eu não sou mais escravo do medo

Eu sou filho de Deus

Eu não sou mais escravo do medo

Eu sou filho de Deus

Antes de nascer, escolhido fui

Por meu nome me chamou

De novo nasci em Sua família

O Seu sangue me comprou

Eu não sou mais escravo do medo

Eu sou filho de Deus

Eu não sou mais escravo do medo

Eu sou filho de Deus

Abriu o mar pra eu passar por ele

Perfeito amor que me alcançou

Me resgatou e agora posso cantar

Eu sou filho de Deus

Eu sou filho de Deus

Eu sou filho de Deus

Eu sou filho de Deus

Eu sou filho de Deus

Eu não sou mais escravo do medo

Eu sou filho de Deus

Eu não sou mais escravo do medo

Eu sou filho de Deus

Batismos 

Assembleia Para Movimento de Membros

PIBNews

Corações Agradecidos

Oração

Poslúdio� � � �
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CULTO DA NOITE

Viva a Compaixão ensinando e pregando 

as Boas Novas do Reino

Prelúdio

Oração de Adoração

Cantos:  “Agnus Dei” David Quinlan

Aleluia, Aleluia

Poderoso é o Senhor nosso Deus

Aleluia, Aleluia

Poderoso é o Senhor nosso Deus

Aleluia

Santo, Santo

É o Senhor Deus poderoso

Digno de louvor

Digno de louvor

Tu és Santo, Santo

É o Senhor Deus poderoso

Digno de louvor

Digno de louvor

Amém

“Bem Aventurado “   Aline Barros

Leitura Bíblica: Mateus 9:34-38

Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, 

ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do 

Reino e curando todas as enfermidades e doenças.

Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque 

estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem 

pastor.

Então disse aos seus discípulos: "A seara é grande, mas 

os trabalhadores são poucos.

Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie 

trabalhadores para a sua seara".

Momento de Intercessão 

Canto: Eu me alegro em Ti   (Eloir De Paula / Miriam 

Webster)

A Ti bendirei pra sempre

Em Ti confiarei Senhor

Eu não terei o que ter medo

Meus pés só na rocha firmarei

Não me abalarei

e do Senhor direi

Tu és meu Deus

Protetor

Meu refúgio

Libertador

Meu abrigo

Torre forte

Todo tempo meu socorro vem de Ti

Não há outro a quem eu ame

Tu és tudo o que eu desejo

Eu me alegro em Ti

e do Senhor direi

Proclamação da Palavra

Comunhão

Devolução de Dízimos e Ofertas  

Hino: 329 C C  "Conta as Bênçãos" Johnson Oatman 

Jr/Edwin Excell

1. Se da vida as vagas procelosas são,

Se com desalento julgas tudo vão,

Conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez,

Hás de ver, surpreso, quanto Deus já fez.

Conta as bênçãos, conta quantas são,

Recebidas da divina mão;

Uma a uma, dize-as de uma vez,

Hás de ver, surpreso, quanto Deus já fez.

2. Tens, acaso, mágoas, triste é teu lidar ?

É a cruz pesada que tens de levar ?

Conta as muitas bênçãos, não duvidarás,

E em canção alegre os dias passarás.

3. Quando vires outros com seu ouro e bens,

Lembra que tesouros prometidos tens;

Nunca os bens da terra poderão comprar

A mansão celeste em que tu vais morar.

4. Seja teu conflito fraco ou forte cá,

Não te desanimes, Deus por cima está;

Seu divino auxílio, minorando o mal,

Te dará consolo e paz celestial.

Oração de Gratidão

PIBNews

Momento Missionário

Tema da campanha 2022 – “Viva a Compaixão”

Divisa: Gálatas 2.20

“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.” 

Bênção

Poslúdio� � � �
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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

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

Campanha de Missões Mundiais 2022: 
Participe das Lives de Oração, às sextas-feiras, 
em nosso canal no Youtube. Acompanhe as 
informações compartilhadas nos cultos, 

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 4.322 pedidos de 26/04/2021 a 

25/03/2022. ATenda tem sido um lugar de acolhimento para aqueles que 

estão aflitos enecessitados. Continuemos orando pelas pessoas que têm 

procurado a ajuda do Senhor através da Igreja.

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!

27/3 - Domingo 
Adnir dos Santos Cavalcanti do Couto
Alberto Nogueira Guimarães
Daniel Ferreira Nunes
Lair Moura da Silva
Marcus Vinicius Nunes Tenório
Miria Godoy Segaloti Alves
Rosane Francisca Junger Ferraz

28/3 - Segunda-Feira 
José Octávio dos Santos
Juraci Marques
Lucas Baptista Angelim

29/3 - Terça-Feira 
Juvenal Mendes Da Silva
Kety Rogéria Silva Pereira Sturms

Rosangela Barreto Nery
Walter Clineiman Aiken III

30/3 - Quarta-Feira 
Juliana Cardoso da Silva

31/3 - Quinta-Feira 
Adir de Souza Vilaça
Renato Ramos Batalha

1/4 - Sexta-Feira 
Ana Beatriz Costa Ferreira
Eliana Maria Vieira
Elisangela Braga Dias
Maria Marins de Souza
Rosangela Miguel de Sousa Pereira
Wagner Souza de Azevedo

2/4 - Sábado 
Denise Campos Santos
Eduardo Navarro Goudard
Jéssika Carolina Anchieta Carvalho
Leandra Serrano de Marins Astulla
Miguel dos Santos Venancio

3/4 - Domingo 
Aureo Serrano de Marins Neto
Fabricia Oliveira de Carvalho
Jackson de Albuquerque Mendes
João Rubens Simão de Andrade
Patricia Romão Muniz Gomes
Ronaldo Nunes Grion
Rosangela de Souza Santiago Nasser

Viagem Missionária do Pedrinho: Será de 13 a 
19/09/2022, para as comunidades ribeirinhas do 
Amazonas. Participe orando e contribuindo para 
a realização dessa viagem.



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

VISUALIZAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO 
ON-LINE – de 16.03.2022 a 20.03.2022 
(com números do Youtube e Facebook):

Culto Quarta-feira - 522
Oração - 486
Família - 370
EBD -  281
Culto Domingo MANHÃ - 834
Culto Domingo NOITE - 907

TOTAL DE VISUALIZAÇÕES: 3.600 Lares

MINISTÉRIO DE COMUNICAÇÃO - comunicacao@pibn.org.br

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

AGENDA DE MARÇO
Dia 27 – Domingo
8h45 – EBD da Juventude – Quadra
10h – Culto da Manhã – Templo
11h30 – Assembleia para Movimento de Membros– Templo
12h – Coro Jovem – S. 207
12h – Coro Veredas – Templo
16h – Intercâmbio entre os Núcleos da MCM – S. T.
17h – Orquestra – S. Música
19h – Culto da Noite – Templo

Dia 28 – Segunda-feira
19h – Coro Masculino – S. de Música
19h30 – Culto de Oração Restaurando Vidas / Aniversariantes do 
Trimestre– S. T.

Dia 29 – Terça-feira
10 às 12h – Gravação Piano – Michelly Cordeiro – Templo
14h – Culto do Projeto Semente – MAEM – S. 207
14 às 17h30 – Ciências Domésticas – S. 205
19h – Oração Desperta, Débora – Online
19h – Atividades Desportivas E.R. – Quadra
19h – Coro de Páscoa – Templo

Dia 30 - Quarta-feira
15h – Tarde Alegre
19h30 – Oração e Estudo Bíblico – Online

Dia 31 - Quinta-feira
18h – Conjunto de Sinos – S. de Música
18 às 20h – Madrigal Aliança – S. 207
18h30 às 20h – Reunião do Ministério de Música – Via Zoom
19h – Coro Jubileu – S. T.
19 às 21h20 – APEC – CPMC (Capacitação de Professores para o 
Ministério entre Crianças) – PIBN Kids – S. Verde (S.T.)
19h30 – Estudos E.R. – S. 304
19h30 – Reunião Conselho GIFC – MAF – S. 205

ABRIL / 2022
Mês da Escola Bíblica Dominical

Dia 01 - Sexta-feira
19h – Coro de Páscoa – Templo
19h – Evangelismo na Madrugada – MAEM – Centro e bairros 
adjacentes
20h - Live de Oração - MAEM – Youtube

Dia 02 - Sábado
10h – Curso “Explicar o Evangelho” (Evangelismo Explosivo) – 
MAEM – Online pelo Zoom
15 às 19h – Só pra Elas e Fala Garoto – S. T., S. 502 a 506, Quadra 
e Cozinha
17 às 19h – Curso de Noivos 1T22 – MAF – S. 501
18h – Reunião com a equipe do Restaurando Vidas – Online
19h – Celebração da Juventude – Templo

Dia 03 – Domingo
8h45 – EBD da Juventude – Quadra
8h45 – Classe Novos Discípulos – MAEM – S. 207, 402 e 308
10h – Culto da Manhã – Templo
          Celebração da Ceia do Senhor – Templo
12h – Coro Jovem – Estúdio
12h – Coro Veredas – Templo
16h30 – Reunião da Diretoria Executiva da MCM – S. 207
17h – Orquestra – S. Música
17h30 – Encontro Dominical M.R. – S. 308
17h30 – Reunião E.R. – S. 304
18h – Eleição da Nova Diretoria da Uião de Homens - UMHB - 
S.504
19h – Culto da Noite – Templo

“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)

CONTRIBUIÇÃO: Agora você pode 
contribuir através do PIX da Igreja, 

cujo número é o nosso 
CNPJ: 30.145.163/0001-23.

CONVOCAÇÃO:  O Ministério de Evangelismo e 
Missões convoca os homens da igreja para a eleição da 
nova diretoria da União Missionária de Homens Batistas, 
que será realizada no próximo domingo, 03/04, às 18h, 
na sala 504, do prédio de Educação Religiosa.
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