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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

• Segunda-feira - 19h30 
Restaurando Vidas

• Quarta-feira - 19h30

“Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria” 
(Salmo 126.5)

O Salmo 126 foi redigido em memória ao exílio babilônico, mais precisamente ao retorno do povo 
de Judá deste fatídico evento, que é marcante na trajetória do povo judeu até os dias atuais. Este 
salmo pode ser dividido em duas partes: a primeira, concentra os vv.1-3 e, a segunda, os vv.4-6. 
Vamos à análise do texto.

1 Quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho.
2 Nossa boca se encheu de riso, e cantamos de alegria. As outras nações disseram:

“O Senhor fez coisas grandiosas por eles”.
3 Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós; que alegria!

Nos vv.1-3, a salvação é vista como retorno à terra de Judá, isto é, um episódio ocorrido antes da 
redação do texto. Por esta razão, os verbos, no original, estão explicitamente no passado. O Senhor 
salvou o povo de Judá, trazendo-os de volta a Sião! Estes versos nos evidenciam, também, que a 
salvação exercida pelo Senhor se dá em seu próprio tempo e não no tempo do orante do salmo. Na 
verdade, é dessa forma que toda a Bíblia nos apresenta o nosso Deus: Ele sempre agirá de acordo 
com a Sua vontade e no Seu tempo. Por último, nos vv.1-3 é possível perceber que a ação salvífica do 
Senhor sobre Judá gera um resultado interno e externo. Ela gera uma ALEGRIA contagiante para 
os de dentro e testemunha para os de fora de que o Senhor fez grandes coisas pelo Seu povo. 

4 Restaura, Senhor, nossa situação, como os riachos revigoram o deserto.
5 Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria.

6 Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita.

O v.4 inicia com um imperativo enfático. Ele indica claramente uma mudança de ações passadas 
para necessidades presentes. O imperativo hebraico denota um verbo que expressa um forte desejo e 
é usado, principalmente, para uma ação imediata. Neste sentido, o orante clama: “restaura hoje, 
Senhor, a nossa situação, como os riachos revigoram o deserto”.

Em relação à metáfora “como os riachos revigoram o deserto”, sabe-se que, no período de chuvas, 
esta região desértica recebia um riacho em meio à seca. Em razão disso, a oração sinaliza um lindo 
significado: diante da escassez, da dificuldade, desejamos aquele riacho do deserto, a fim de que 
tenhamos vida neste doloroso momento. 

Nos últimos versículos (vv.5,6), é nítido que o texto apresenta um movimento da tristeza para a 
ALEGRIA. O salmo nos ensina que, mesmo diante do choro e desalento, você e eu não devemos 
parar de semear. O texto explicita que não é pecado nem fraqueza chorar. Chore, mas não fique 
paralisado! Enquanto chora, lance a semente e se alimente de esperança por novos e melhores dias 
(Gálatas 6.7-10).

Neste início de ano, desejo-lhe que o aproveite e se comprometa a semear cuidado, zelo e amor. Em 
2023, relembre que toda boa semente lançada sobre a terra não é em vão e produzirá gritos de 
ALEGRIA!

Concluindo o nosso texto, sublinhamos que o salmo 126 é uma oração pela salvação em tempos 
difíceis. Ele também demonstra que o Senhor que mudou a sorte de seu povo uma vez, pode fazê-lo 
novamente. Afinal, tanto nos vv.2-3 quanto nos vv.5-6, o resultado da salvação passada e futura é 
descrito como ALEGRIA. Por esses motivos, trabalhe com os olhos fitos em Jesus, semeie e, no 
devido tempo, você reverberará gritos de ALEGRIA na presença do Senhor.

Deus o abençoe muito!

Pr. Douglas Pedrosa - Ministro da Juventude PIBN

#EstamosTodosNissoJuntos
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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, 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, José Alexandre de Frota(cunhado Mª Helena), Kicia Brandão Lisboa Batalha, Léa Rangel Machado, 
Leir Gomes da Cunha, Lenilda Diniz Muniz (Sogra da irmã Rose Souza), Lídia Lannes de Oliveira (Aluna da EBD), Lillian 
Jaccoud Amaral(esposa diácono Délio Amaral), Lino Fernandes Lopes (pai da Dra. Renata Francioni), Livia Drumond, Luan 
(filho Célia – Elazir), Lucia Gonçalves de Souza (esposa do Dc. Edécio), 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 

A EBD aguarda por você, amado irmão professor e amado irmão aluno. Aproveite o início do ano de 2023 para planejar a sua vida espiritual, 

quer seja ministrando o ensino da palavra de Deus, quer seja como aluno. A capacitação que Deus oferece se apresenta como possibilidade e 

privilégio a todos os que ensinam e a todos que desejam aprender. Mateus 28.19, 20 nos faz pensar sobre nossa responsabilidade "Ide, portanto, 

fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado". Entendemos que o cumprimento dessa 

ordem está em ensinar a Palavra de Deus. Saiba que a  EBD subsiste como o único e maior centro de ensino bíblico que existe no mundo. É uma 

bênção ser professor ou aluno. Aos amados irmãos professor e alunos, o hoje existe, o amanhã existirá ou não. Deus a todos abençoe. Leda 

Santos - Diretora da EBD.

LEMBRETE: 

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

Dia 29/01 Manhã: Fabrícia/ Renata
                 Noite: Renata
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CULTO DA MANHÃ

Processional: Órgão

"Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a 
glória, a honra e o poder". Apocalipse 4:11 a

Prelúdio: Piano           

Oração de Adoração

Cânticos: 
“Jesus em Tua presença” Asaph Borba
“Maranata” Hananiel Eduardo

Leitura Bíblica: Apocalipse 4:1-11 
Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma 
porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no 
princípio, falando comigo como trombeta, disse: "Suba 
para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois 
dessas coisas".
Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de 
mim estava um trono no céu e nele estava assentado 
alguém.
Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante 
a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma 
esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual 
estavam outros vinte e quatro tronos, e assentados neles 
havia vinte e quatro anciãos. Eles estavam vestidos de 
branco e tinham na cabeça coroas de ouro.
Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante 
dele estavam acesas sete lâmpadas de fogo, que são os 
sete espíritos de Deus.
Também diante do trono havia algo parecido com um 
mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do 
trono, havia quatro seres viventes cobertos de olhos, 
tanto na frente como atrás.
O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um 
boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto 
parecia uma águia quando em vôo.
Cada um deles tinha seis asas e era cheio de olhos, tanto 
ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem 
sem cessar: "Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus 
todo-poderoso, que era, que é e que há de vir".
Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e 
graças àquele que está assentado no trono e que vive 
para todo o sempre, os vinte e quatro anciãos se 
prostram diante daquele que está assentado no trono e 
adoram aquele que vive para todo o sempre. Eles 
lançam as suas coroas diante do trono, dizem:
"Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a 
honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua 
vontade elas existem e foram criadas".

Hino: 43 HCC “Tu És Digno” Pauline M Mills /Trad; 
Isidoro L de Paula

Tu és digno, Tu és digno,
Tu és digno, Senhor;
Digno de glória, glória e honra,
Glória e honra e poder.

Porque Tu criaste,
Sim, todas as coisas,
Todas as coisas, Senhor;
Por tua vontade foram criadas.
Tu és digno, Senhor.

Momento de Intercessão: “Eu Me Rendo” Marcio 
Foffu/ Paula Aguiar / Esdras Gallo

Proclamação da Palavra: Pr. Cleverson Rodrigues 

Oração 

PIBNews

Devolução de Dízimos e Ofertas 

Hino: 52 HCC “Grandioso És Tu!”  Carl 
Boberg/Arraj. Ralph Manoel melodia Sueca/Trad: 
Paulo 

Corações Agradecidos

Hino: 380 HCC “Com A Minha Voz Clamo Ao 
Senhor” Verner Geier

Com a minha voz clamo ao Senhor,
Com a minha voz ao Senhor suplico.
Diante dele a queixar-me eu estou,
Diante dele exponho a minha aflição.

1. Quando aqui dentro de mim 
Esmorece o meu espírito,
Tu então conheces minha vereda.
Olho à mão direito e vejo: 
 Não há quem me conheça,
Não há lugar onde me refugiar.

2. Ó Senhor, a ti clamei
Pois tu és o meu refúgio
E o meu tesouro entre os viventes.
Vem, atende minha prece, 
Estou muito abatido.
Livrar-me vem do forte tentador.

3. Tira-me desta prisão 
E assim louvarei teu nome,
E então os justos me cercarão.
Meu Senhor, eu clamo agora: 
Oh, vem livrar minha alma
E cantarei que me fizeste bem!

Oração de Gratidão 

Realização da Assembleia Ordinária da PIBN 
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CULTO DA NOITE

Processional: Piano

“No Senhor nos Alegramos, pois nossa 
confiança está Nele”

Prelúdio: Piano

Oração de Adoração

Cânticos: 
“Reina em Mim” Brenton Brown
“Alfa e Ômega” Marine Friesen

Leitura Bíblica: Salmos 33:10-22

“O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os 
propósitos dos povos.
Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os 
propósitos do seu coração, por todas as gerações.
Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o 
povo que ele escolheu para lhe pertencer!
Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade;
do seu trono ele observa todos os habitantes da terra;
ele, que forma o coração de todos, que conhece tudo o 
que fazem.
Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército;
nenhum guerreiro escapa por sua grande força.
O cavalo é vã esperança de vitória; apesar da sua grande 
força, é incapaz de salvar.
Mas o Senhor protege aqueles que o temem, e os que 
firmam a esperança no seu amor,
para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em 
tempos de fome.
Nossa esperança está no Senhor; ele é o nosso auxílio e a 
nossa proteção.
Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu 
santo nome.
Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a 
nossa esperança.'

Hino: 446 HCC “Brilho Celeste”
1. Peregrinando vou pelos montes 
E pelos vales, sempre na luz.
Cristo promete nunca deixar-me. 
“Eis-me convosco”, disse Jesus.

Brilho celeste, glória divina,
Enche a minha alma com tua paz.
Com alegria sigo cantando,
Pois Jesus Cristo me satisfaz.

2. Sombras em volta, nuvens em cima, 
O Salvador não vão ocultar.
Ele é a luz que nunca se apaga.
Sempre ao seu lado vou caminhar.

3. Vão me guiando raios benditos
Que me conduzem para a mansão.
Mais e mais perto, o Mestre seguindo,
Canto os louvores da salvação.

Momento de Intercessão: “Preciso de Ti” Diante do 
Trono
Proclamação da Palavra: Pr. Douglas Pedrosa 

Cântico 

Oração

PIBNews

Devolução de Dízimos e Ofertas: 452 HCC “Cristo 
Satisfaz Minha Alma” Baylus Benjamin Mckinney

1. Cristo satisfaz minha alma, 
Pois em meu lugar sofreu.
Vida, paz e liberdade, 
Plena salvação me deu.

Cristo satisfaz, Cristo satisfaz, 
Satisfaz completamente.
Meu mais puro ideal,
Inspirado pela cruz,
É servir e honrar o bom Jesus.

2. Cristo satisfaz minha alma,
Pois me livrou do mal.
Quero sempre obedecer-lhe,
Sendo mais e mais leal.

3. Quando os dias se findarem,
E meu Deus me receber,
“Satisfeito estou contigo”,
Ouvirei Jesus dizer.

Oração de Gratidão

Oração

Bênção

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
M e n s a g e i r a s  d o  R e i :  A o s 
domingos, 17h30.

A m i g o s  d e  M i s s õ e s :  A o s 
domingos, às 17h30   na Sala Lilás 
do Salão Térreo
Dirigentes: Ângela e Sheila 
Magna.

Pequenos Grupos Multiplicadores: Os PGMs estarão 

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

Mulheres Cristãs em Missão (MCM) 
  As Coordenadoras dos Grupos são:

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

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

30/01 - Segunda-feira
Aída de Gouvêa Cerqueira
Ana Lúcia da Silva Gomes
Anie Caroline Silva Gonçalves Cardoso
Christovão Moreira da Cruz Filho
Katharine dos Santos Couto
Lêda Dias da Silveira Garcia
Moacir Nascimento Domingues 
Tamar França Rodrigues 
Valdely Abreu

31/01 - Terça-feira
Alessandra Serafina da Silva Cruz
Elizabeth Barreto da Rocha Belieny

Gabriel Rodrigues Alves
Glória da Silva Mendes
Luis Carlos Venancio
Luiz Paulo Moreira de Carvalho
Maíra Cori Oliveira Vianna
Teresa Cristina da Conceição 

01/02 - Quarta-feira
André Vinícius Silva Pereira
Heitor da Silva Ferraz
Luiz Carlos Ferreira de Carvalho
Minorino de Souza
Neuza Maria Souza Pinto
Regina Célia Moreth Bragança
Renata Gomes Andrade
Renato Soresine de Oliveira
Tereza Raquel Amaral Ramos

02/02 - Quinta-feira
Alanna Marques Reis Teixeira
Fabrícia Inácio dos Santos
Francisca Bezerra Brito
Ivan Guimarães Pinto
Natanael Pinto Paiva
Thaiane da Silva Rigues Vidal
Zulma Flores Blanco Queiroz

03/02 - Sexta-feira
Elizane de Moura Oliveira
Josué Alves da Silva
Julio Cesar da Silva Cabral
Laís Consul Nunes Lichote
Leandro Figueiredo de Souza
Leila Maria Machado Santos
Maria Carmelita Ribeiro Alves
Mônica Pereira Lobo dos Santos

04/02 - Sábado
Alison Felipe Cardoso da Silva
Farley de Oliveira Rangel
Izabel dos Anjos Raphael
Izaura Cristina da Silva Lemos Pinto
Mariana Villaça Pereira
Pedro Vieira Souza
Rogerio Fabiano Alves Gomes
Ronnie Ruan Pereira
Sabrina Viana Teixeira

05/02 - Domingo
Alessandra Borges Henrique da Rocha
Alexandre de Azeredo Aperibencio
Francisco Grion Neto Amaral
Helen Marcelino Lansillote
Sonia Ribeiro Cunha
Vera Lucia da Cunha Pimentel

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!

Escala - Fevereiro
Dirigir a Reunião/ Reflexão

Dia 07 - Antonieta Duque
Dia 14 - Cristina Cabral/ Ester Nolasco.
Dia 21 - Maria José (Retiro da PIBN) Acampamento.   
Dia 28 - Antonieta Duque 



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 18.01.2023 a 22.01.2023 
(com número do Youtube:)

QUARTA-FEIRA  - 507
MANHÃ - 620
NOITE -  809
TOTAL - 1.936 VISUALIZAÇÕES
RÁDIO : 37.000 X 45 X 5 = 8.325.000 Ouvintes.

JANEIRO / 2023
Mês da Confraternização Universal

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 Ordinária – Templo

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

19h – Culto da Noite – Templo

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

Dia 30 – Segunda-feira

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

Dia 31 – Terça-feira

19h às 22h - Reunião da Diretoria Estatutária – S. 207

19h - Estudo Bíblico E.R. – S. 304

FEVEREIRO / 2023

Mês da Aliança Batista Mundial e da UFMBB 

Jovens Cristãs em Ação

Dia 01 - Quarta-feira

15h – Tarde Alegre – S. T.

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

18h – Madrigal Aliança – Estúdio

19h30 – Oração e Estudo Bíblico – Templo

Dia 02 - Quinta-feira

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

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

Dia 03 – Sexta-feira

Dia 04 - Sábado

8 às 11h – Café com Cristo – VIDES – S. 408

18h – Reunião com a equipe do Restaurando Vidas – Online

13h às 17h – Preparação do Almoço GIFC / MAF - S.205

19h – Encontro da Juventude – Templo e S.T.

Dia 05 – Domingo – Dia da Aliança Batista Mundial

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

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

10h e 19h – Feirinha para o Encontro de Casais – Cantina e Toldo

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

10h – Celebração da Ceia do Senhor – Templo

10h e19h – Curso de Noivos 1T23 (Inscrições) – MAF – Templo

12h – Almoço do GIFC – MAF – Feirinha e Toldo

16h30 às 18h45 - Encontro do Núcleo da JCM – S. 207

17h30 – Reunião E.R. – S. 304

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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