
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

PRONTOS PARA OUVIR E TARDIOS PARA FALAR

Entendam isto, meus amados irmãos: estejam todos prontos 
para ouvir, mas não se apressem em falar nem em se irar. 

Tiago 1:19

Vivemos em uma época em que estamos sempre prontos para falar e não para ouvir. Todos 
queremos ter voz. A necessidade de ser escutado, de pôr para fora as nossas angús�as, as nossas 
dores, o nosso sofrimento ou simplesmente a nossa opinião sobre determinado assunto é muito 
grande.
O falar, que Tiago se refere como a língua deve ser muito cuidadoso. Hoje temos a no�cia 
men�rosa ou distorcida que recebe o nome bonito de fake news. Algumas pessoas se apressam 
tanto em replicar essas no�cias que esquecem de verificar se ela é verdadeira.
Hoje poderíamos muito bem, reescrever esse versículo da seguinte forma: PRONTOS PARA 
VERIFICAR E TARDIOS PARA POSTAR!
Nossos lábios, assim como as nossas postagens, nos colocam em muitos problemas. Nós dizemos 
e postamos coisas lindas, perfeitas, mas muitas vezes somos traídos pelo que sai de nossas bocas, 
pelas nossas a�tudes do dia a dia, que nos contradizem.
Não só falamos, como também postamos do que está cheio o coração, como diz Mateus 12.34. 
Entre o que achamos certo e o que a Bíblia nos diz, precisamos crer na Bíblia, mesmo que isso nos 
confronte. Esse processo de amadurecimento é lento e complexo, pois tendemos sempre a dar 
desculpas sobre as nossas falas e a�tudes, assim como Adão e Eva fizeram com Deus no paraíso.
Quando aprendemos a ouvir mais do que falar nos tornamos sábios. Pessoas faladoras são di�ceis 
de ensinar, pois acham que já sabem tudo e que só as suas opiniões são as melhores e as corretas. 
Pessoas sábias aprenderam na Bíblia que mais sabedoria pode ser adquirida ouvindo, observando 
e não se apressando em julgar. 

Provérbios 10:19 (NVT)
Quem fala demais acaba pecando; quem é prudente fica de boca fechada.

Existe uma frase de Abraham Lincoln: "É melhor ficar calado e ser considerado um tolo, do que 
falar e eliminar qualquer dúvida”. Quantas pessoas tem destruído seus relacionamentos 
familiares, conjugais e profissionais porque foram lentos para ouvir e rápidos para falar? Quantos 
erros poderiam ter sido evitados se �véssemos apenas ouvido em vez de ter falado demais? 
Lembrando que essa a�tude de escutar mais e falar menos deveria ser de todos e não só de 
alguns, pois alguns falam tanto e em tom de crí�ca ou arrogância que despertam a ira dos outros e 
acabam recebendo respostas que os deixam tristes, pois “Quem fala o quer, pode escutar o que 
não quer!” 
Quando as pessoas se sentem ouvidas, geralmente, se tornam mais dispostas a ouvir os outros 
também. Ser rápido em ouvir realmente abre as portas para uma maior comunicação, porque 
ouvir mostra respeito e, quando as pessoas se sentem respeitadas, podem ficar mais propensas a 
retribuir esse respeito e essa escuta. É importante que sejamos rápidos para ouvir e tardios para 
falar. A Palavra de Deus sempre nos mostra o melhor caminho e, quando a seguimos, somos 
abençoados.

Colossenses 4:6
Que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, 

a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa.

Pr Marcos Dias
Pastor Auxiliar 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

“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), 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 
Manhã/ Noite: Renata e Cláudio

“E, havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos  diante do , tendo PROSTRARAM-se CORDEIRO

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.”    João 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.

Tema do ano: "Crescendo em sabedoria" Nosso versículo 
de 2023: "A sabedoria é a coisa principal; adquire, pois, a 
sabedoria; sim, com tudo o que possuis adquire o 
entendimento." Pv 4:7Desafio: ler pelo menos um 
versículo da Bíblia diariamente com seus filhos!
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CULTO DA MANHÃ

Processional: Órgão

“Busquem o Senhor e sua força, busquem sua 
presença todo o tempo.”1 Crônicas 16:11

Prelúdio: Piano 

Oração de Adoração

Cânticos: 
“Carvalho de Justiça” Kleber Lucas
“Manancial” Marquinhos Gomes

Leitura Bíblica: 1 Crônicas 16:8-23

"Deem graças ao Senhor e proclamem seu nome, 
anunciem entre os povos o que ele tem feito.

Cantem a ele, sim, cantem louvores a ele, falem a todos 
de suas maravilhas.

Exultem em seu santo nome, alegrem-se todos que 
buscam o Senhor .

Busquem o Senhor e sua força, busquem sua presença 
todo o tempo.

Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos milagres 
que realizou e dos juízos que pronunciou, vocês que são 
filhos de seu servo Israel, descendentes de Jacó, seus 
escolhidos.

"Ele é o Senhor, nosso Deus; vemos sua justiça em toda 
a terra.

Lembrem-se de sua aliança para sempre, do 
compromisso que ele firmou com mil gerações.

É a aliança que fez com Abraão, o juramento que fez a 
Isaque.

Ele a confirmou a Jacó por decreto, ao povo de Israel 
como aliança sem fim:

'Darei a vocês a terra de Canaã, como a porção de sua 
herança'.

"Assim declarou quando vocês ainda eram poucos, um 
punhado de estrangeiros em Canaã.

Vagaram de uma nação a outra, de um reino a outro.

E, no entanto, ele não permitiu que ninguém os 
oprimisse e, em seu favor, repreendeu reis:

'Não toquem em meu povo escolhido, não façam mal a 
meus profetas'.

"Toda a terra cante ao Senhor ! Proclamem todos os 
dias a sua salvação.”

Hino: 66 HCC “Cantarei Ao Meu Salvador” Oswald 
J. Smith/Alfred H. Ackley

1.  Mais do que tesouros é Cristo, meu bom Mestre;
Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã.
Ele é o Rei da glória, e no meu coração
Contente vou cantando com muita gratidão. 

Cantarei ao meu Salvador está linda melodia,
Pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria.
Cantarei ao meu Salvador, cantarei, sim, noite e dia.
Aleluia!  Aleluia!  Feliz sempre cantarei.

2.  Cristo libertou-me da pena do pecado,
E agora eu canto, pois para o céu irei.
Ele me dá forças, ele é meu protetor;
Dou sempre glória a ele, meu Mestre e meu Senhor

3.  Anjos não conhecem a linda melodia,
Pois só mortais a entoam, os salvos por Jesus.
Livre, perdoado por Cristo e seu amor,
Vitorioso eu vivo cantando em seu louvor.

Momento de Intercessão: “Aos Pés Da Cruz” Kleber 
Lucas

PIBNews 

Proclamação da Palavra: Pr. Cleverson Rodrigues

Oração 

Devolução de Dízimos e Ofertas

Hino: 301 HCC “Remido” Fanny J.Crosby/Aubrey 
L.Butler

1. Remido, eu vou proclamar,
Remido por preço real.
Remido por Cristo na morte,
Eu tenho paz eternal.

Remido!  Remido
No sangue purificador!
Remido pra sempre por Cristo,
Fui salvo por seu santo amor.

2. Remido e feliz, com Jesus 
Eu vivo e posso cantar.
Na luz da presença de Cristo
Eu vou para sempre andar.

3. Pensando no meu Redentor,
Pensando, vou sempre orar.
Vivendo, eu quero servi-lo
E um dia no céu vou cantar.                            

Corações Agradecidos

Oração de Gratidão 

Oração

Assembleia Ordinária PIBN
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CULTO DA NOITE

Processional: Órgão 

"Louvem o Senhor, o Deus de Israel, que vive de 
eternidade a eternidade!". Todo o povo disse em alta voz: 

"Amém!" e louvou o Senhor.  1 Crônicas 16:36

Prelúdio: Piano 

Oração de Adoração

Cânticos: 
“Bem Aventurado” Aline Barros
“Alfa e Ômega” Marine Friesen

Leitura Bíblica: 1 Crônicas 16:23-36
 "Toda a terra cante ao Senhor! Proclamem todos os dias a 
sua salvação.

Anunciem a sua glória entre as nações, contem a todos as

suas maravilhas.

Grande é o Senhor! Digno de muito louvor! Ele é mais

temível que todos os deuses.

Os deuses de outros povos não passam de ídolos, mas o

Senhor fez os céus!

Glória e majestade o cercam, força e alegria enchem sua

habitação.

"Ó nações do mundo, reconheçam o Senhor,

reconheçam que o Senhor é glorioso e forte.

Deem ao Senhor a glória que seu nome merece, tragam

ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor em

todo o seu santo esplendor;

toda a terra trema diante dele. O mundo permanece firme

e não pode ser abalado.

"Alegrem-se os céus e exulte a terra! Digam entre as nações: 
'O Senhor reina!

Deem louvor o mar e tudo que nele há! Os campos e suas 
colheitas gritem de alegria!

As árvores do bosque exultem diante do Senhor, pois ele

vem para julgar a terra.

"Deem graças ao Senhor, porque ele é bom; seu amor

dura para sempre!

Clamem: 'Salva-nos, ó Deus de nossa salvação! Reúne-

os e livra-nos das nações, para darmos graças ao teu santo 
nome, para nos alegrarmos no teu louvor'.

"Louvem o Senhor, o Deus de Israel, que vive de eternidade 
a eternidade!". Todo o povo disse em alta voz:

"Amém!" e louvou o Senhor.

Hino: 227 HCC “Louve, Meu Ser, Ao Grandioso Senhor” 
Joachim Neander/Werner Kaschel/Willian S.Bennett

1. Louve, meu ser, ao grandioso 
Senhor, Rei da glória.
Sua bondade conserve 
Pra sempre em memória.
Cante ao Senhor hinos de grato louvor,
Pois ele é o Deus da vitória.

2.  Louve ao Senhor,
O Deus sábio que tudo dirige.
Ele protege você, e assim nada o aflige.
Ao Salvador ame com todo o fervor;
Só nele se regozije.

3. Louve, meu ser, ao Senhor, 
De quem vem toda a graça,
Pois ele dá a saúde e afasta a desgraça.
Firme, de pé, leve o escudo da fé 
E da justiça a couraça.

4. Louve, meu ser, ao seu Deus,
A bendita Trindade,
Pois lá do céu o abençoa
Com muita bondade.
Só Deus é luz, visto somente em Jesus -
Vida, caminho e verdade.

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

Proclamação da Palavra: Pr. Marcelo Escandarane 

Canto: 

Oração

PIBNews

Devolução de Dízimos e Ofertas: 291HCC “Graça De 
Deus, Infinito Amor” Julia H.Johnston/Daniel B.Towner

1. Graça de Deus, infinito amor,
Graça maior que todo o meu mal!
Lá no Calvário, meu Salvador
Prova me deu desse amor real.

Graça, graça,
Fonte de paz, de perdão e amor!
Graça, graça,
Graça de Deus para o pecador!

2. Todas as manchas do meu pecar
Não poderei jamais esconder;
Pode Jesus me purificar
E como a neve me embranquecer.

3. Graça insondável é dom de Deus
A quem em Cristo somente crê.
Se tu desejas chegar aos céus,
Em Jesus Cristo põe tua fé.

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) 

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 28 - Antonieta Duque / Elza Carvalho 

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.

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

FEVEREIRO

Todas às quartas-feiras - TEMPO DE ORAR – Templo

26/02 (Dom) - Estudo da Revista Visão Missionária: 

"Conhecendo o Consolador" - S. 207, às 17h
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.

26/02 - Domingo
Ana Luísa Granja Teixeira
Janildi Marinho de Freitas
Manoel Ademario Bomfim Filho
Maria Helena de Sá Lima
Orquinezia de Oliveira Verçosa da Silva

27/02 - Segunda-feira
Daniele Costa Domingues Ordacgy
Laísa Coelho de Carvalho
Larissa Alves Moreira
Mirian do Nascimento Rachid
Romulo Soeiro Santos

28/02 - Terça-feira
Cristina Helena Helfreich
Francisco Carvalho Costa
Laura Maria Pires
Lynda Marie Oatley
Marianna Malafaia de Souza
Raquel Gomes de Amorim

01/03 - Quarta-feira
Cíntia Pires do Valle
Fabiano Alves Carvalho
Paula Franciane Belmon de Almeida Candido
Sebastião Siqueira Leal
Sônia Maria Moraes de Oliveira
Taiana Alves Marinho

02/03 - Quinta-feira
Joilson Carlos Silva
Maria da Conceição Ribeiro da Costa
Marilene Rodrigues de Oliveira Matubayashi
Matheus Helfreich Fernandes
Miriam Correa Camargo
Ruy do Patrocínio Pessanha

03/03 - Sexta-feira
Altamir Cirilo da Silva
Ana Cláudia Oliveira dos Santos Tello
Breno Cid Fernandes Salgado
Dair Leal Chaves
Ivan Soares Cabral
Janaína Alves Barreto

Jozué de Anacreto Soares
Luciano Gomes da Silva
Luiza Helena Costa de Oliveira
Marcio Moreira Serrano
Raquel Alves Caciano Aperibencio
Samuel Gomes Mariano

04/03 - Sábado
Heloisa Helena da Cruz Maciel Costa Santa 
Brígida
June Ellen Xavier de Souza Oka
Lúcio Augusto de Souza Tito
Luiz Cláudio Correa de Miranda
Marcele Torres Uhlmann

05/03 - Domingo
Antonio Elias Ordacgy
Jesiel Coelho Dias
Josete Pessanha Farahon
Lucas Mendes Freire Faria
Marineuza Corrêa do Espirito Santo
Pedro Ivo Fontes Muchinelli Paixão

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.

Sabe-se que no deserto de Midiã Deus surgiu ao idoso Moisés e falou-lhe para anunciar a palavra dele. (ÊXODO 3.5). Assim, 
hoje Deus fala com homens e mulheres idosas, para fazer Sua obra. Participe conosco! 
***Agenda – 01/03 - Artesanato e Reflexão bíblica. Público-alvo: pessoas idosas da PIBN e visitantes

GRUPO RESTAURANDO VIDAS
Olá meus irmãos, a paz de Cristo! 
Em Filipenses 4:4 diz: “Regozijai-vos sempre no Senhor; outra vez 
digo, regozijai-vos.” 

A palavra de Deus nos orienta a sermos perseverantes na oração.
Venha participar conosco deste momento importante de oração e 
intercessão!
Todas às segundas-feiras, às 19h30.

Atenciosamente, o Grupo de Oração Restaurando Vidas!
Dirigente: Angela Morett
Que o Senhor abençoe você e sua casa!



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. 

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 13.02.2023 a 19.02.2023 

(com número do Youtube:)

QUARTA-FEIRA  - 456

AULA MAGNA STBR - 622

MANHÃ - 791

TOTAL - 1.869 VISUALIZAÇÕES

RÁDIO : 38.000 X 45 X 5 = 8.550.000 Ouvintes.

FEVEREIRO / 2023 
Mês da Aliança Batista Mundial e da UFMBB 

 Jovens Cristãs em Missão (JCM)

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

Dia 27/02 – Segunda-feira 
19h30 – Culto em Comemoração aos 18 anos do Grupo 
de Oração Restaurando Vidas – Templo e S. T.

Dia 28/02 – Terça-feira 
14 às 17h30 – Ciências Domésticas – S. 205
18h45 – Oração Desperta, Débora – S. T. 
19h – Estudo Bíblico E.R. – S. 304

MARÇO / 2023
Mês de Missões Mundiais

Dia 01/03 – Quarta-feira 
14 às 17h30 – Ciências Domésticas – S. 205
15h – Tarde Alegre – S. T. 
18h – Tempo de Orar – Mulheres Intercessoras – MCM 
– Templo  
19h30 – Oração e Estudo Bíblico – Templo

Dia 02/03 – Quinta-feira 

Dia 03/03 – Sexta-feira 
7h às 22h – Jornada de Oração – S. T.

Dia 04/03 - Sábado
18h – Reunião com a equipe do Restaurando Vidas - 
Online
19h30 – Celebração do Classe A – Templo, S. T, Quadra 
e Cozinha

Dia 05/03 – Domingo – Dia da Esposa do Pastor
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 – Abertura da Campanha de Missões Mundiais – 
MAEM – Templo 
10h – Celebração da Ceia do Senhor – Templo 
10h e 19h – Feirinha de Missões – MAEM – Cantina e 
Toldo
12h – Coro Jovem – Estúdio
12h – Coro Veredas – Templo
12h – Almoço dos E.R. – Quadra
17h – Orquestra – S. Música
17 às 19h - Escola da Família - Aula inaugural – MAF – 
S. 408
17h30 – Encontro Dominical M.R. – S. 308
17h30 – Reunião E.R. – S. 304
17h30 – Amigos de Missões – Sala Lilás - S.T.
19h – Culto da Noite – Templo 
19h30 - PIBN Kids - S.T
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