
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
-----------------------------------------------
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Sábados, das 21h às 21h45 - 
Rádio 93FM

Domingos: Presencial e Online

Cultos da Manhã - 10h
Culto PIBN Kids- 10h
Culto da Noite - 19h
Culto PIBN Kids - 19h30

Domingos - 8h45

Presencial e Online

Jovens - 8h45 - Sala 501

PIBN Kids - 8h45 - Salão Térreo

Classe Integração – 8h45
 
Salas 207, 308 e 402

SEJA FEITA A TUA VONTADE.

Será que tudo o que acontece é porque essa foi a vontade de Deus?
Por que Jesus nos ensina a orar pedindo a Deus Pai: “Seja feita a Tua vontade”? Será que eu 
preciso orar pedindo a Deus para que Ele faça o que Ele quer?

Uma das grandes dificuldades para evangelizar um ateu é que quando ele olha para a 
maldade do mundo e para as injustiças que nos cercam, eles não conseguem acreditar que 
possa existir um Deus que é bom e poderoso, e que ao mesmo tempo permita que tanta 
maldade aconteça sem interferir ou impedir essas coisas.
Para compreender essas respostas, é preciso saber que a vontade de Deus se manifesta de 
duas formas: a VONTADE SOBERANA DE DEUS, e a VONTADE PERMISSIVA DE 
DEUS.

A vontade soberana de Deus é aquela que está ligada a decisões que Deus toma e que 
ninguém tem o poder de interferir nem de impedir; e que Ele sabe os motivos pelos quais 
decidiu assim. Temos como exemplo a decisão de Deus de que Jonas deveria pregar em 
Nínive. Jonas bem que tentou agir diferente, mas foi obrigado por Deus a obedecê-Lo.

A vontade permissiva de Deus é aquela em que Deus dá liberdade ao ser humano para agir e 
tomar as suas próprias decisões e atitudes; sendo que um dia Deus irá cobrar a cada um sobre 
o que fez com essa liberdade.
O grande exemplo é quando Deus se dirige a Caim, antes de ele matar seu irmão Abel, e o 
adverte dizendo que ele tinha liberdade para fazer o bem ou o mal, mas que iria arcar com as 
consequências daquilo que fizesse (Gênesis 4.6-7).

Deus tem um plano ideal para cada ser humano; uma vontade que é boa, agradável e perfeita 
(Romanos 12.2); mas esses planos não se cumprem de forma automática; exatamente por 
causa dessa liberdade que Deus nos dá para tomarmos decisões e atitudes. Assim, ao orar 
pedindo que Deus faça a vontade Dele, devemos pedir que Deus nos dê a orientação 
necessária e mais ainda; devemos pedir que Deus mova o nosso coração para obedecer às 
orientações que Ele nos der.

A vontade soberana de Deus sobre a vida do ser humano não é a regra, mas sim, a exceção. O 
que mais ocorre normalmente é a vontade permissiva. E isso acontece assim exatamente 
porque a razão da nossa vida aqui nessa terra é criar a oportunidade para que as pessoas se 
posicionem diante de Cristo; sendo que cada um vai ser julgado por Deus levando em conta 
as oportunidades que teve para aceitar ou rejeitar a Cristo; e as oportunidades que teve para 
se arrepender dos próprios pecados (Mateus 11.20-24).

“Não vos enganeis. Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo o que o homem semear, isso 
também colherá.” Gálatas 6.7.

Pr. Marcelo Escandarane Cardoso

• Segunda-feira - 19h30 
Restaurando Vidas

• Quarta-feira - 19h30
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MINISTÉRIO DA FAMÍLIA - familia@pibn.org.br

MINISTÉRIO DIACONAL - diaconato.pibn@gmail.com

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

MINISTÉRIO DE MÚSICA E ARTES CÊNICAS - musica@pibn.org.br
 

Convite! 

Todos os domingos pela manhã, às 9h. Estamos estudando a Palavra em Libras. 
Você é o nosso convidado! Para maiores informações procurar os seguintes 
irmãos: Cláudio Barbosa e Renata Minguta.

"Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se 
jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se 

ninguém lhes falar?" (Romanos 10:14 NVT)

MINISTÉRIO DE ACESSIBILIDADE

Coro Masculino – Sexta 20h15
Coro Veredas – Domingo 12h (domingos alternados)
Coro da Juventude – Domingo 12h (domingos alternados)
Orquestra – Domingo17h

Coro da Família – Segunda 19h          
Coro Madrigal – Quarta 18h               
Conjunto de Sinos – Quinta 18h30     

Coro Jubileu – Quinta 19h30              
Coro Feminino – Sexta 18h
Coro Oficial – Sexta 19h

 Deseja participar de um Coro? Segue a lista dos dias e horários:

MINISTÉRIO INFANTIL PIBN KIDS

MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO RELIGIOSA - educacaoreligiosa@pibn.org.br    / leaso2016@gmail.com

Acesse o site da igreja e 
as redes sociais, pois 
d i s p o n i b i l i z a r e m o s 
vídeos para as crianças, 
com histórias bíblicas e 
louvores.

“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, através dos telefones 2722-0355 ou 98497-6149

TEMA: Diáconos sempre prontos a servir. 

Divisa: “Assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo 
que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é 
transitório, mas o que não se vê é eterno. (2 Cor 4:18) 

“E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão (Porque diz: Ouvi-te em tempo 

aceitável e socorri-te no dia da salvação; eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação).” 2 Coríntios 6:1,2 

Enfermos: Adyr Villaça, Abel Viana, Celma Geen (irmã da diaconisa Jael), Claudete Azevedo (Amiga da Marianne Dias), Pr. 
Brasilino Pires, Cida Machado (sobrinha da Janetinha), Délio Vargas (Cunhado do Rubem Natan), Dilma dos Santos, Enir 
Pereira Rolim (amiga da Esther Neto), Esther Sandre Silava (Esposa do irmão Luciano), Eraldo Felix (irmão de Elazir), Gleice 
Silva (Nora da Lídia Mendonça), José Maria Alves da Silva, Kicia Brandão Lisboa Batalha, Léa Rangel Machado, Livia 
Drumond, Lenilda Diniz Muniz (Sogra da irmã Rose Souza), Lídia Lannes de Oliveira (Aluna da EBD), Lucia Gonçalves de 
Souza (esposa do Dc. Edécio), Lino Fernandes Lopes (pai da Dra. Renata Francioni), Leir Gomes da Cunha, Luan (filho Célia – 
Elazir), Lucy Barreto, Maitê Suriano, Manuel Maciel Bomfim (pai de Lígia Oliveira), Maria Luiza – Missionária, Marlene 
Marques, Marluce, Isabela e Aeda (irmã,sobrinha e mãe de Márcia Bezerra), Maria de Lourdes Pereira Félix, Marta Ornellas 
Braga, Pr. Nataniel e Edilar (pais de Alzimar), Tereza Cristina de Lima Couto (irmã do Sérgio Couto), Soraya Gomes Ferreira 
(filha do irmão Sebastião), Valdemir Félix da Silva, Widomar Teixeira, Zenith Pires de Mattos.

“Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. 
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus.” FILIPENSES 4:6 E 7

                  ...Ao fazer um pedido de oração, solicitamos deixar um contato.

ESCALA DE INTÉRPRETES - Janeiro/ 2023

O ensino da Palavra de Deus deve estar presente na vida de todos os membros da Igreja, pois caso contrário, como poderemos levar o 

evangelho às criaturas? A EBD precisa copiar o exemplo de Jesus... transformar homens em pescadores de outros homens. Sair da posição de 

discípulos é integrar-se totalmente na igreja como parte do corpo de Cristo, assumindo que o aprendizado se consolida na socialização com 

outros discípulos. A EBD  precisa garantir que seus alunos tenham uma caminhada de vida. Um crente é um discípulo multiplicador quando 

entende o seu chamado de fazer discípulos e de preparar esses discípulos para também fazerem discípulos. Amado irmão e amada irmã, não 

enterre seus talentos. Uma igreja cresce quando cumpre a Grande Comissão. Assim, aguardamos o irmão(a)  para atender tão grande desafio, 

servir no Reino de Deus. Deus a todos abencoe!

LEMBRETE: 

Estamos intercedendo, uns pelos outros, todas as 
terças-feiras, às 18h, na Sala de Oração

Dia 22 Manhã: Marta/Josiane
            Noite: Claudio  
Dia 29 Manhã: Fabricia/Renata
            Noite:Renata
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CULTO DA MANHÃ

Processional: Órgão

“De manhã ouves, Senhor, o meu clamor; de manhã 

te apresento a minha oração e aguardo com 

esperança.” Salmos 5:3

Prelúdio: Piano   

Oração de Adoração

Cânticos: 

“Caminho No Deserto” Soraya Moraes

“Quanto Amor” Paulo Cesar Baruk

Leitura Bíblica: Salmos 5:1-12

“Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o 

meu gemer.

Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu 

Deus, pois é a ti que imploro.

De manhã ouves, Senhor, o meu clamor; de manhã 

te apresento a minha oração e aguardo com 

esperança.

Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça; 

contigo o mal não pode habitar.

Os arrogantes não são aceitos na tua presença; 

odeias todos os que praticam o mal.

Destróis os mentirosos; os assassinos e os traiçoeiros 

o Senhor detesta.

Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua 

casa; com temor me inclinarei para o teu santo 

templo.

Conduze-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos 

meus inimigos; aplaina o teu caminho diante de 

mim.

Nos lábios deles não há palavra confiável; suas 

mentes só tramam destruição. Suas gargantas são um 

túmulo aberto; com suas línguas enganam 

sutilmente.

Condena-os, ó Deus! Caiam eles por suas próprias 

maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos 

crimes, pois se rebelaram contra ti.

Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti; 

cantem sempre de alegria! Estende sobre eles a tua 

proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome.

Pois tu, Senhor, abençoas o justo; o teu favor o 

protege como um escudo.”

Hino: 401 HCC “Logo De Manhã”

1. Logo de manhã, quero te buscar,

Tua voz ouvir, teu amor sentir

E estender as mãos para te louvar,

Derramar meu coração sobre teu altar.

Pois tu sabes bem tudo quanto há em mim;

Que vou te seguir e te amar até o fim.

2. E no fim do dia, quando o sol se for, 

Te adorarei, te darei louvor;

Mesmo escura a noite, brilha a tua luz

E em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. 

Momento de Intercessão: “Não Seremos 

Abalados” Nívea Soares 

Proclamação da Palavra: Pr. Daniel Cunta

Oração 

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 de Gratidão 

Oração

Bênção 

Amém
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CULTO DA NOITE

Processional: Piano

"Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem 
ao Pai, a não ser por mim.” João 14:16
 
Prelúdio: Piano

Oração de Adoração

Cânticos: 
“Manancial” Marquinhos Gomes
“Todavia Me Alegrarei” Leandro Soares

Leitura Bíblica: João 14:1-14  
"Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em 
Deus; creiam também em mim.
Na casa de meu Pai há muitos aposentos; se não fosse 
assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar.
E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei 
para mim, para que vocês estejam onde eu estiver.
Vocês conhecem o caminho para onde vou".
Disse-lhe Tomé: "Senhor, não sabemos para onde 
vais; como então podemos saber o caminho? "
Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a 
vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.
Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam 
também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o 
têm visto".
Disse Filipe: "Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos 
basta".
Jesus respondeu: "Você não me conhece, Filipe, 
mesmo depois de eu ter estado com vocês durante 
tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode 
dizer: 'Mostra-nos o Pai'?
Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em 
mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas 
minhas. Pelo contrário, o Pai, que vive em mim, está 
realizando a sua obra.
Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o 
Pai está em mim; ou pelo menos creiam por causa das 
mesmas obras.
Digo-lhes a verdade: Aquele que crê em mim fará 
também as obras que tenho realizado. Fará coisas 
ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para 
o Pai.
E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para 
que o Pai seja glorificado no Filho.
O que vocês pedirem em meu nome, eu farei".

Hino: 295 HCC “Para O Céu Por Jesus Irei” Jessie 
B.Pounds/Charles H.Gabriel/Willian E.Entzminger

1. Foi Jesus que abriu o caminho do céu,
Nenhum outro vou achar.
Nunca irei entrar na mansão de luz
Se não for através da cruz.

Para o céu por Jesus irei.
Para o céu por Jesus irei.
Grande é meu prazer de certeza ter:
Para o céu pela cruz irei.

2. Certamente vou no caminho da cruz
Com resolução andar.
É desejo meu desfrutar no céu
Minha herança que Cristo deu.

3. Os caminhos ímpios do mundo deixei,
Jamais neles vou seguir.
Com Jesus eu vou, levo minha cruz
No caminho que ao céu conduz.

Momento de Intercessão

Canto: “Sobre as Águas” Davi Sacer / Luiz Arcanjo / 
Ronald Fonseca

Proclamação da Palavra: Marcelo Escandarane 

Oração

PIBNews

Devolução de Dízimos e Ofertas 

Hino: 296 HCC  “Eis A Nova” Manoel A.de 
Souza/J.S.Fearis

1. Oh, que mensagem cheia
 Da compaixão de Deus,
A do evangelho santo 
Que nos conduz aos céus!

Eis a nova:  Quem em Jesus confia
Dele há de ter verdadeira luz,
Vida, perdão e alegria!

2. Ao pecador perdido 
Trouxe o bom Salvador
Incomparável graça, 
Cheia de santo amor.

3. Temos na cruz de Cristo
 Benção e salvação,
Porta da vida aberta 
À nossa redenção.

Oração de Gratidão

Oração
 
Bênção

Amém
 
Recessional      
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MINISTÉRIO DO CONSOLO

MINISTÉRIO DE EVANGELISMO E MISSÕES - evangelismoemissoes@pibn.org.br 

MINISTÉRIO DE JUVENTUDE - juventudepibniteroi@gmail.com

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).

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

ANIVERSARIANTES - secretariamembros@pibn.org.br

Distribuição de Bíblias, 
Novos Testamentos, 
Boletins da Igreja e 

Folhetos Evangelísticos.

JOVEM: Maisa - 1º Domingo

SINGULAR: Ieda -2ºDomingo

MÃE: Vânia - 3º Domingo

PLENA: Iaracy - 4º Domingo

Mensageiras do Rei: Aos domingos, 

17h30.

Amigos de Missões: Aos domingos, 

às 17h30   na Sala Lilás do Salão 

Térreo

DESPERTA, DÉBORA! Todas às terças-feiras, 

das 18h45 às 21h, no Salão Térreo. 

Coordenadora: Diaconisa. Antonieta Araújo Duque 

- Contato:(21) 9.8890-1953. 

Site Nacional: www.despertadebora.com.br

DESPERTA, DÉBORA! 

Pequenos Grupos Multiplicadores: Os PGMs estarão de 

recesso de 19/12/2022 a 22/01/2023. 

Férias Ministeriais: O pastor Cleverson Rodrigues estará de 
férias de 09 a 23/01/2023.

Mulheres Cristãs em Missão (MCM) 

  As Coordenadoras dos Grupos são:

As atividades da Tenda de Oração foram retomadas. 

Caso deseje ser um voluntário desta equipe, entre em 

contato com a secretaria da Igreja (98497-6149).

Cantina dos Promotores de Missões: O Promotor de Missões é fundamental para a realização das campanhas missionárias na Igreja. 
Desejamos enviar quatro novos promotores para o treinamento que será realizado de 03 a 05/02 no Acampamento Batista Fluminense em
 Rio Bonito. Para contribuir com suas inscrições, participe das cantinas que serão realizadas após os cultos de domingo e quarta-feira. 
Você também pode ajudar enviando uma oferta através do PIX: missoespibn@pibn.org.br ou por meio de uma transferência para a Conta 
Poupança 1001717-3, Agência 0309, Banco Bradesco. Lembre-se de enviar o comprovante para o whatsapp (21) 98497-6146 para 
identificarmos sua oferta. Nosso alvo é de R$ 1.400,00.

Nós o Grupo Restaurando Vidas queremos desejar a todos os 
nossos irmãos um Ano de bençãos, um ano de grandes realizações 
da parte de Deus para você e toda a sua família."Se Deus é por nós, 
quem será contra nós?".

Enquanto estivermos nesse mundo, não estaremos livres das 
adversidades, mas esse versículo nos traz uma boa notícia !!! Deus é o 
nosso refúgio, por isso ao enfrentarmos um problema o lugar para onde 
devemos ir é a presença de Deus. Ele também é a nossa fortaleza, nosso 
muro de proteção, nosso escudo e nos protege do perigo…

“Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas 
tribulações.” - Salmos 46:1

22/01 - Domingo
Antonio Carlos Totola
Julio Cesar Fernandes de Barros
Marlene Botelho Rosa
Willian Monsores Miranda

23/01 - Segunda-feira
Alzeir dos Santos Pires

24/01 - Terça-feira
Ana Soares Borges Ribeiro
Anderson de Araújo
Carmem França Terço
Elisangela Maria dos Santos Passos
Gerson Lopes de Meneses Junior
Gustavo Henrique Flores Caldas
Luiz Marcelo Francisco da Silva
Luiza Ferreira da Silva-Cong. Guapimirim
Norma Thamsten Borges
Olinda Silva Brites
Rian Gabriel Alves Oliveira da Silva
Rogério Alexandre Marinho de Morais
Rosane Gomes da Silva Nogueira

25/01 - Quarta-feira
Aline Carla de Santiago Pereira
Francis Ferreira Villaça
Maria de Fátima Leão Pereira
Maria de Lurdes Alves de Souza
Marlise Torres Uhimann Lopes
Rosane Brotto da Silva

26/01 - Quinta-feira
Conceição Regina Rangel
Danilza Feijó Longhi
Marcos Marins Duarte
Queila Araujo Rocha
Ramon Prim Peres Antunes Borba

27/01 - Sexta-feira
Carlos Santos
Eliene Farias Pinto
Gelda Belmon de Almeida Candido
José Fernandes Vieira Neto
Maria da Conceição Fonseca Domingues
Messias Pereira Sant'Anna
Patricia da Conceição Lopes
Wallace Dobbins

28/01 - Sábado
Elisiane da Silva Cardoso
Maria Lucia Santos Dourado
Rebeca Bonato Morett Silva
Thiago Mello Venancio

29/01 - Domingo
Adelmo Vilella de Azevedo
Alayde Corte Real da Silva
Andréa Santiago da Silva
Carlos Alberto Xavier Sanches
Carmem Lucia da Conceição de Gouvea
Fernanda Rodrigues Ferreira Chaves
Isaías Barcelos de Oliveira Júnior
Josemar Reis Ramos
Márcia Leite Pinto
Roberto Macedo Ribeiro
Sueli Alves de Moura
Sylvio Valle Soares

https://www.bibliaon.com/filipenses_4/


MINISTÉRIO DE COMUNICAÇÃO - comunicacao@pibn.org.br AGENDA 

ATENDIMENTO PASTORAL

O atendimento é realizado conforme a escala abaixo:

Terça-feira - Pr. Nelson Dantas – 14h às 17h30.

Quarta-feira - Pr. Cleverson Rodrigues – 13h30 às 17h.

Quinta-feira - Pr. Marcos Dias - 15h às 18h.

Sexta-feira - Pr. Douglas Pedrosa – 14h às 18h.

 

Caso precise ser atendido em um horário diferente, entre 

em contato com a secretaria para que seja feito o 

agendamento com um dos pastores: (21) 98497-6149 ou 

secretaria@pibn.org.br.

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

 30.145.163/0001-23

Se deseja ofertar p/algum Ministério, 
faça pelo PIX: (21) 98497-6149

NOSSA GRATIDÃO – Contribuir com a obra do Senhor 

é um privilégio. 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! 

VISUALIZAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO 
ON-LINE  de 11.01.2023 a 15.01.2023 

(com número do Youtube:)

Quarta-feira  - 931

Manhã - 6203

Noite -  593

Total - 2.444 Visualizações

Rádio : 41.000 x 45 x 5 = 9.225.000 Ouvintes.

JANEIRO / 2023
Mês da Confraternização Universal

Dia 22 – Domingo

Acampamento PIBN Kids – Acampamento da Igreja

8h45 – EBD da Juventude – S. 501 / PIBN Kids - S.T

8h45 – Classe Integração – MAEM – S. 207, 308 e 402

10h e 19h – Feirinha Promotores de Missões – Cantina e Toldo

10h – Culto da Manhã – Templo / PIBN Kids - S.T.

17h30 – Amigos de Missões – Sala Lilás - S.T.

19h – Culto da Noite – Templo

19h30 - Culto PIBN Kids - MAIJ - S.T.

Dia 23 – Segunda-feira

19h30 – Culto de Oração Restaurando Vidas – S. T.

Dia 24 – Terça-feira

19h - Estudo Bíblico E.R. – S. 304

Dia 25 – Quarta-feira 

18h – Tempo de Orar – Mulheres Intercessoras – MCM – 

Templo 

18h – Madrigal Aliança – Estúdio     

19h30 – Oração e Estudo Bíblico – Templo

Dia 26 – Quinta-feira 

18h30 às 20h – Reunião do Ministério de Música – Via Zoom

18h40 às 20h - Ensaio Grupo Adorare – S. 207

19h30 – Reunião Conselho GIFC – MAF – Online

Dia 27 – Sexta-feira

7 às 22h – Jornada de Oração – S. T.

Dia 28 – Sábado

Dia 29 – Domingo 

8h45 – EBD da Juventude – S. 501 / PIBN Kids - S.T

8h45 – Classe Integração – MAEM – S. 207, 308 e 402

10h e 19h – Feirinha Promotores de Missões – Cantina e Toldo

10h – Culto da Manhã – Templo / PIBN Kids - S.T.

11h30 – Assembleia Administrativa – Templo

17h30 – Amigos de Missões – Sala Lilás - S.T.

19h – Culto da Noite – Templo

19h30 - Culto PIBN Kids - MAIJ - S.T.

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/19/10+
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