
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

• Segunda-feira - 19h30 
Restaurando Vidas

• Quarta-feira - 19h30

SER IDOSO(A) OU SER VELHO(A)?

“Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e 
esses membros não exercem todos a mesma função,

assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos 
um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros.”

Romanos 12.4,5.

A diferença entre velho e idoso do ponto de vista da língua portuguesa pode ser sutil, mas 
do ponto de vista do estado de espírito nos faz enxergar outras formas de encarar a vida. 
O comportamento dos idosos de hoje é bem diferente dos de ontem.

Sempre há tempo de ensinar, sempre há tempo de aprender.

A “velhice”, segundo Efigênia Magda de Oliveira, é uma construção social, ou seja, é 
revestida de valor. “No entanto, na maioria das vezes, o valor atribuído é negativo, 
frisando a incapacidade, fragilidade ou inadequação do idoso, frente às demandas da 
convivência em sociedade”, enfatizou.
O idoso não necessita só de assistencialismo, só de atividades recreativas ou lúdicas 
para ocupar seu tempo, mas necessita, também, de espaço para crescer, como um ser 
humano integral. Na Primeira Igreja Batista de Niterói temos o projeto “TARDE ALEGRE” 
, que realiza atividades, palestras, passeios e tantas outras maravilhas com esses irmãos 
e irmãs idosos.

Há um tempo certo para tudo! Será?

Discurso do Reitor de uma Universidade na formatura de alunos(as) idosos(as): “Muitos 
dizem que há um tempo certo para chegar à universidade, há um tempo para começar a 
trabalhar, para casar e ter filhos, para ser experiente… Mas, “o tempo é um conceito difícil 
de ser definido”, dessa forma, é contraditório falar que “há tempo certo para tudo”. Muitos 
de vocês não tiveram oportunidade de antes estar em uma universidade e, hoje, na 
melhor idade, estão se formando pela UNABI (Universidade Aberta Intergeracional, da 
Universidade Estadual do Maranhão). Então, qual é o tempo certo, afinal?”, refletiu.

Ser idoso e ser velho (Trecho extraído do texto original)

“Idoso é quem tem muita idade; velho é quem perdeu a jovialidade.
O idoso se pergunta se vale a pena; o velho sem pensar, responde que não.
O idoso sonha; o velho apenas dorme.
O idoso ainda aprende; o velho já nem ensina.
O idoso se exercita; o velho apenas descansa.
O idoso ainda sente amor; o velho só sente ciúmes.
Para o idoso, dia de hoje é o primeiro, para o velho, o último da longa jornada.
O idoso tem em seu calendário amanhãs; o velho, só tem ontens.
O idoso se renova a cada dia que começa; o velho se acaba a cada noite que termina. 
Em suma, idoso e velho podem ter a mesma idade no cartório, mas tem idades diferentes 
no coração.”
(Jorge R. Nascimento)

É preciso integrar idosos, pessoas com deficiência, jovens, adolescentes, adultos, 
casais, viúvos, divorciados, solteiros e famílias. Todos os membros do corpo de Cristo 
precisam estar unidos e ajustados! Vamos nos ensinar a como fazer isso!

Pr. Marcos Dias
Ministro de Famílias - PIBN
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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
 

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

Enfermos: Adir Vilaça, Abel Viana, Anderson Amaral Bittencourt (filho de Solange Amaral), Andréa Soares Braga, Pr. Brasilino Pires, Cauã (o 
menino fará cirurgia do coração),Cida Machado (sobrinha da Janetinha), Claudete Azevedo (Amiga da Marianne Dias), Crystal Santos Borges(neta 
diácono Levi), 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), Isidoro Lessa de Paula(tio Thelia), José Maria 
Alves da Silva, José Alexandre de Frota(cunhado Mª Helena), Kicia Brandão Lisboa Batalha, Léa Rangel Machado( mãe da Leila) , Leir Gomes da 
Cunha, Lenilda Diniz Muniz (Sogra da irmã Rose Souza), Leone Silveira Monteiro p(sobrinho diácono Fiuza), Lídia Lannes de Oliveira (Aluna da 
EBD), 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 Dalca Fernandes( mãe Rosimery F. Rodrigues), Maria de Lourdes 
Pereira Félix(mãe de Elazir), Maria Luiza – Missionária, Marina(AVC), Marlene Marques, Marluce, Isabela e Aeda (irmã,sobrinha e mãe de Márcia 
Bezerra), Marta Ornellas Braga, Pr. Nataniel e Edilar (pais de Alzimar), Selma de Souza, Sérgio Vilaça, Soraya Gomes Ferreira (filha do irmão 
Sebastião), Tereza Cristina de Lima Couto (irmã do Sérgio Couto), Ulda da Silva Pessanha(esposa de Ruy P. Pessanha), Valdemir Félix da Silva, 
Widomar Teixeira, Zenith Pires de Mattos.

ESCALA DE INTÉRPRETES 

LEMBRETE: 

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

Domingo 12-02
Manhã/ Noite: Cláudio e Marta

“E, havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos PROSTRARAM-se diante do Cordeiro, tendo todos 
eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que SÃO as orações dos santos.”                                                                       

                                                                                                                                                         Apocalipse 5:8               
 Ao fazer um pedido de oração, solicitamos deixar um contato.

“Pois o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido". Lucas 19:10 

TEMA: Diáconos sempre prontos a servir. 

Divisa: “Quem me serve precisa seguir-me; e, onde 
estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, 
meu Pai o honrará.” Jõao 12:26    

Estamos estudando a Palavra em Libras. Você é o nosso convidado!
Domingos, às 9h, na Sala 503. 
Para maiores informações procure os 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)

O perdão na Bíblia.

É preciso perdoar apesar de todo sofrimento que passamos na vida a fim de que possamos viver uma vida feliz  e menos amarga. Encontramos 

na palavra de Deus vários exemplos da prática do perdão apesar de vários relacionamentos rompidos e dilacerados pela marca do egoísmo, 

lembramos a conhecida história de José e seus irmãos. Ele sentiu a dor da traição motivada por ciúme por partes dos seus irmãos. Foi vendido 

como escravo para os ismaelitas e mais tarde na posição de liderança recebe os irmãos. José tinha tudo para se vingar dos irmãos, todavia 

preferiu trilhar a estrada do perdão (Gênesis 42). Perdoar faz bem à alma, ao corpo e às relações humanas. Reflita, queridos irmãos.
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CULTO DA MANHÃ

Processional: Órgão

“O Senhor dos Exércitos está entre nós; o Deus de Jacó 
é nossa fortaleza.” Salmos 46:11

Prelúdio: Piano – “Servant Medley” The Servant Song/ 
Make me a Servant/ Arranjo de Mark Hayes

Oração de Adoração

Cânticos: 

“Quão Grande É o meu Deus” Chris Tomlim / Marco / 
Soraya Moraes
“Vitorioso És + Com” Sarah Oliveira

Leitura Bíblica: Salmos 46:1-11

“Deus é nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a 
nos socorrer em tempos de aflição.
Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e 
montes desabarem no mar.
Que o oceano estrondeie e espumeje! Que os montes 
estremeçam enquanto as águas se elevam! Interlúdio
Um rio e seus canais alegram a cidade de nosso Deus, o 
santo lugar do Altíssimo.
Deus habita nessa cidade, e ela não será destruída; 
desde o amanhecer, Deus a protegerá.
As nações estão em confusão, e seus reinos 
desmoronam. A voz de Deus troveja, e a terra se 
dissolve.
O Senhor dos Exércitos está entre nós; o Deus de Jacó é 
nossa fortaleza. Interlúdio
Venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor! 
Vejam como ele traz destruição sobre o mundo!
Acaba com as guerras em toda a terra, quebra o arco e 
parte ao meio a lança, e destrói os escudos com fogo.
"Aquietem-se e saibam que eu sou Deus! Serei honrado 
entre todas as nações; serei honrado no mundo inteiro."
O Senhor dos Exércitos está entre nós; o Deus de Jacó é 
nossa fortaleza. Interlúdio”

Hino: 13 HCC “Deus Sábio, Invisível, Perfeito, 
Imortal” Walter C Smith Trad: João W Faustini
1.  Deus sábio, invisível, perfeito, imortal,
Poder intangível da luz celestial,
Glorioso e bendito, do tempo Senhor,
A Ti, Deus excelso, cantamos louvor.

2. Tranquilo Tu brilhas qual luz secular;
De plena justiça é teu governar.
Da tua justiça provém o favor;
Das nuvens divinas, as chuvas do amor.

3. A todos concedes o dom de viver
E tudo permeias, supremo em poder.
Quais flores nós somos, de breve esplendor;
Eterno, imutável, só Tu és, Senhor.

4.  És Pai glorioso, és luz a brilhar;
Teus anjos não podem teu rosto mirar,
Mas nós entoamos aqui Teu louvor
E as frontes curvamos, humildes, Senhor.

Momento de Intercessão: “Confiarei” Marco 
Antonio/Edson Feitosa 

Apresentação de Bebês

PIBNews 

Proclamação da Palavra: Pr. Marcos Dias 

Oração 

Devolução de Dízimos e Ofertas: 17 HCC “Fonte És Tu 
De Toda A Benção” Robert Robinson Trad: Justus H 
Nelson

1.  Fonte és tu de toda a benção;
Vem o canto me inspirar;
A misericórdia tua
Quero em alto som louvar.
Oh, ensina o novo canto
Dos remidos lá dos céus
Ao teu servo e ao povo santo
Pra louvarmos-te. Bom Deus

2.  Ao Senhor eu agradeço,
Pois Jesus me socorreu
E, por sua graça, um dia
Vai levar-me para o céu.
Eu perdido, procurou-me,
Longe do meu Deus, sem luz;
Dos pecados meus lavou-me
Com seu sangue o bom Jesus.

3.  Devedor à tua graça
Cada dia e hora sou.
Teu cuidado sempre faça
Com que eu ame a ti, Senhor.
O meu ser é vacilante:
Toma-o, prende-o com amor,
Para que eu, a todo instante,
Glorifique a ti, Senhor.

Corações Agradecidos

Oração de Gratidão 

Oração

Bênção

Amém Tríplice  

Poslúdio: Órgão 
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CULTO DA NOITE

Processional: Órgão 

“Venham, vamos adorar e nos prostrar, vamos nos 
ajoelhar diante do Senhor, nosso Criado” Salmos 95:6

Prelúdio: Piano

Oração de Adoração

Cânticos: 
“Teu Amor Não Falha” Nívea Soares
“Dono das Estrelas” Davi Sacer

Leitura Bíblica: Salmos 95:1-11

“Venham, vamos cantar ao Senhor! Vamos aclamar a 
Rocha de nossa salvação.
Vamos chegar diante dele com ações de graças e 
cantar a ele salmos de louvor.
Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de 
todos os deuses.
Em suas mãos estão as profundezas da terra, a ele 
pertencem os mais altos montes.
O mar é dele, pois ele o criou; suas mãos formaram a 
terra firme.
Venham, vamos adorar e nos prostrar, vamos nos 
ajoelhar diante do Senhor , nosso Criador,
pois ele é o nosso Deus. Somos o povo que ele 
pastoreia, o rebanho sob o seu cuidado. Quem dera 
hoje vocês ouvissem a voz do Senhor!
Pois ele diz: "Não endureçam o coração, como 
fizeram seus antepassados em Meribá, como fizeram 
em Massá, no deserto.
Ali eles me tentaram e me puseram à prova, apesar de 
terem visto tudo que fiz.
Por quarenta anos estive irado com eles e disse: 'São 
um povo cujo coração sempre se afasta de mim; 
recusam-se a andar em meus caminhos'.
Assim, jurei em minha ira: 'Jamais entrarão em meu 
descanso'".

Hino: 235 HCC “Vinde, Cristãos, Cantai” Christian 
Bateman/Joan Sutton/Benjamim Carr/David Evans

1. Vinde, cristãos, cantai.  Aleluia!  Amém!
A Cristo, o Rei, louvai.  Aleluia!  Amém!
De todo o coração, com fé e gratidão,
cantai com devoção.  Aleluia!  Amém!

2. Alegres, com fervor, Aleluia! Amém!
rendei a Deus louvor.  Aleluia!  Amém!
Ele nos guiará, sempre nos guardará,
nunca nos faltará.  Aleluia!  Amém!

3. Vozes bem alto erguei, Aleluia!  Amém!
com toda a sua grei.  Aleluia!  Amém!
Oh, adorai a Deus sempre, vós, filhos seus,
na terra e lá nos céus.  Aleluia!  Amém!

Momento de Intercessão: “Rocha Fiel”  Igreja 
Batista Nova Jerusalém

Proclamação da Palavra: Pr. Cleverson Rodrigues

Canto: 

Oração

PIBNews

Devolução de Dízimos e Ofertas: 01 HCC “Oh, 
Vinde Adorar!” Henry M Wright/David W Hodges/ 
Willian Knapp
1. Oh, vinde adorar o excelso e bom Deus,
Senhor soberano da terra e dos céus,
Que reina supremo, envolto na luz,
E que se revela em Cristo Jesus!

2. Nos astros do céu, na terra e no mar,
As glórias divinas podem contemplar. 
A gota de orvalho, o fruto e a flor
Proclamam constante o seu grande autor.

3.  A Deus, nosso Pai, ao Filho de amor,
Ao Santo Espírito, o Consolador,
Com vozes erguidas, em todo lugar,
Ao Deus trino e santo, oh, vinde adorar! 

Oração de Gratidão

Oração

Bênção

Amém Tríplice 

Poslúdio: Órgão 
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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.

Mulheres Cristãs em Missão (MCM) 

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

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

Pequenos Grupos Multiplicadores: Os encontros dos Pequenos 
Grupos Multiplicadores (PGM) são uma oportunidade de cultivar o 
relacionamento com os irmãos em Cristo, conhecer novas pessoas, 
convidar amigos e familiares para estudar a Bíblia, integrar-se à igreja e 
crescer por meio do aprendizado da Palavra. Entre em contato com a 
gente e participe de um PGM: (21) 98497-6146.

12/02 - Domingo
Elaine dos Santos Teixeira
Gabriel Maximus Oliveira Azeredo Bastos
Jayme Machado dos Santos
Jorge João Silvino
Lindalva Inacio dos Santos
Marlene Soares Corrêa
Michael Bruno Anchieta Carvalho
Suely Regina dos Santos
Vagner Lourenço da Silva

13/02 - Segunda-feira
Edna Cardoso Ribeiro da Silva
Júlia Barcellos Costa
Sammyra Nascimento Dassa
Sonia Sousa Cerqueira
Zelita Gomes Dutra

14/02 - Terça-feira
Adorina Alípio da Conceição

Alzimar Lima Cordeiro
Isabele Lira da Silva
Natália Mendonça Lírio
Selma Canto Coelho Pereira
Sueli Ferreira de Souza
Thaisa de Souza Oliveira e Silva

15/02 - Quarta-feira
Ana Lúcia dos Santos Barbosa
José Henrique de Mendonça
Kaisa Eckhardt Leôncio
Luiz Henrique de Lima e Silva
Maria Eliana de Moraes Costa

16/02 - Quinta-feira
Andrey Lucas Vieira Costa
Dyone Pereira da Silva Matos
João Pedro Pinto de Abreu
João Victor Vieira Amador
Maria do Carmo Silva

17/02 - Sexta-feira
Eliezer Alves dos Reis
Gessy Portela dos Santos
Kátia Ramos Fontes
Leda Santos de Oliveira
Neir Pereira da Fonte
Nilton Pereira do Nascimento
Willian Soares do Amaral

18/02 – Sábado
David de Almeida Paes
Jorge Luiz da Cruz Maciel Filho
Kayane Sena da Silva
Luci Barbosa de Almeida Silva
Marcelo Jeronimo de Souza

19/02 - Domingo
Guilherme da Silva Arêas
Luciane Lima de Senna Dias Mendes
Renata Cano Mendonça Cavalcanti de Paula

A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2023), define idoso como todo indivíduo com 60 anos ou mais. Com esse pensamento, o Ministério da Terceira Idade 
manifesta-se com boas-vindas a todos da PIBN e os convida para participarem da Tarde Alegre 60+. O objetivo da Tarde Alegre é possibilitar, por meio da 
palavra de Deus e estratégias inovadoras, à educação bíblica, à cultura e ao esporte com manutenção da saúde espiritual, social, física e mental. 
A intencionalidade é promover autonomia, integração e participação efetiva na PIBN, por isso o grupo denominado “Tarde Alegre 60+” se encontra todas às 
quartas-feiras, às 15h no Salão Térreo. 

Link para inscrição pelo WhatsApp (21) 98521-1054
Fale com as irmãs Leda Garcia e Miriam Marinho Chrizostimo.  

MINISTÉRIO DA TERCEIRA IDADE - tardealegrepibniteroi@gmail.com - Instagram: @ TardeAlegrePIBN - Telefone: (21) 2722-0255  

FEVEREIRO

Todas às quartas-feiras - TEMPO DE ORAR – Templo

12/02 (Dom) - Todas às 17h - Estudo Sentimento de 

Pertencimento – S. 207

19/02 (Dom) Grupo Plena – Coord. Mana – S. 207

26/02 (Dom) ESTUDO V.M. – S. 207 

Gratidão: Agradecemos a todos que contribuíram para o envio de quatro 
Promotores de Missões para o treinamento do último final de semana em 
Rio Bonito.



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 01.02.2023 a 05.02.2023 

(com número do Youtube:)

QUARTA-FEIRA  - 386

MANHÃ - 533

NOITE -  732

TOTAL - 1.651 VISUALIZAÇÕES

RÁDIO : 37.000 X 45 X 5 = 8.325.000 Ouvintes.

FEVEREIRO / 2023

Mês da Aliança Batista Mundial e da UFMBB 

Jovens Cristãs em Ação (JCM)

Retiro Espiritual 2023: As vagas estão chegando ao 
fim. Procure a equipe de inscrição ainda hoje e 
inscreva-se!

Dia 12 – Domingo

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

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

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

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

Toldo

17h - Reunião do Diaconato – S. 408

17h30 – Reunião E.R. – S. 304

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

19h – Feirinha para o Congresso da Família – Cantina e Toldo

19h – Culto da Noite – Templo

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

Dia 13 – Segunda-feira

19h às 21h30 – Aula Magna – STBN – Templo

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

Dia 14 – Terça-feira – Dia Nacional do Conselheiro de 

Embaixador do Rei

14h – Entrega das Cestas Básicas – Diaconato – S. T.

18h45 – Oração Desperta, Débora – S. T.

19h às 21h30 – Aula Magna – STBN – Templo

19h - Estudo Bíblico E.R. – S. 304

19h30 – Apreciação do Relatório Financeiro – S. 207

20h - Reunião da Diretoria Estatutária – S. 207

Dia 15 - Quarta-feira

15h – Tarde Alegre – S. T.

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

Templo

19h30 – Oração e Estudo Bíblico – Templo

Dia 16 – Quinta-feira

Dia 17 – Sexta-feira

Dia 18 – Sábado

Retiro Espiritual – Acampamento da Igreja

Dia 19 – Domingo

Retiro Espiritual – Acampamento da Igreja

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

FALECIMENTO: Com pesar que comunicamos o 
falecimento do nosso irmão em Cristo e Diácono Carlos 
Alberto da Silva Barreto ocorrido no dia 02/02/2023. A Igreja 
se fez presente junto aos familiares na pessoa do Pr. Cleverson 
Rodrigues e outros irmãos, que estiveram no sepultamento no 
dia 03/02/2023. Oremos pela irmã Elizeth (esposa), os filhos: 
Andrey e Diego e por todos os familiares e amigos. “Ele 
enxugará de seus olhos toda lágrima; e não haverá mais morte, 
nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor; porque já as 
primeiras coisas são passadas.” -  Apocalipse 21.4.

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