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Chamada ao Culto - 10h35                                                       Carrilhão

Prelúdio - 10h40                                                                             Órgão

«Aceita, Senhor, 

a oferta de louvor dos meus lábios, 

e ensina-me as tuas ordenanças»

(Sl 119.108)

Leitura Bíblica - Sl 1                                                     

Cânticos - «No Comer, No Beber»                                       Congregação

                  «Eu Me Alegro em Ti»

Oração

Responso - «Flua Em Mim»                                                Congregação

Boletim PIB Penha

Dedicação dos Dízimos e Ofertas

Hino - 488 HCC  «Brilha no Meio do Teu Viver»                    Congregação                                

Oração de Gratidão 

«Os teus testemunhos são eternamente justos,

dá-me discernimento para que eu tenha vida»

(Sl 119.144)

Leitura Bíblica Textual                                                    Êxodo 20. 1-20                                                   

Momento Musical                                                     Solo - Jesiel Coelho                             

Mensagem                 «Atitudes que Transformam»     Pr. Eliezer Victor P. Ramos

Momento de Intercessão 

Hino - 407 HCC «Bem-Aventurado é Aquele»                      Congregação

Poslúdio                                                                                         Órgão

Chamada ao Culto -18h55                                                        Carrilhão  

Prelúdio -19h                                                                                                Órgão                                                

                                                                           

«Somente temam o Senhor 

e sirvam a ele fielmente de todo o coração...»
(I Sm 12.24.a)

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Hino - 14 HCC «Ao Deus de Abraão Louvai»                                 Congregação                                                    

Leitura Bíblica -  Is 12.1-6

Cânticos - «O Louvor Oferecemos a Ti»                              Congregação                                                         

                  «É de Coração»

Oração     

Momento Musical                                                              Coro Principal

«...e considerem as grandes coisas 

que ele tem feito por vocês
(I Sm 12.24.b)

 

Momento Missionário                                                      Min. de Missões

Boletim PIB Penha                                                                   

Dedicação dos Dízimos e Ofertas  

Hino - 546 HCC «Dá-me Tua Visão»                                     Congregação                                         

Oração de Gratidão

«Não seja sábio aos seus próprios olhos;

tema o Senhor e evite o mal»
(Pv 3.7)

                         

Leitura Bíblica Textual                                                               Pv. 1.1-7

Momento Musical                                                              Coro Principal                                                                                                                                                      

Mensagem           «Vivendo sabiamente»        Pr. Eliezer Victor P. Ramos                                                

Momento de Intercessão    

Poslúdio                                                                                         Órgão                                                                                        

                                                                                                        

08h -       Reunião de Oração (Soc. Coop.Missionária)
10h40 Culto Matutino
12h Ensaio Coro Principal
16h45 Ensaio Turma dos Bonecos
19h Culto Noturno 

Atividades do Ministério Elohim

10h40 Culto Manhã - com intérprete LIBRAS
19h Culto Noite - com intérprete LIBRAS

MINISTÉRIO DE MISSÕES

Pastor Titular:  Pr. Eliezer Victor Pereira Ramos
Min.de Música:  Urgél Rusi Lóta
Min.de Educação Religiosa:  Elana Costa Ramiro
Min.de Juventude: Pr. Rodrigo Barboza de Oliveira
Min.de Visitação: Pr. Hermógenes Luiz do Nascimento
Min.de Peq. Grupos e Celebrando Restauração:Paulo M. Rodrigues
                                                                             

1ª IGREJA BATISTA DA PENHA

R. Caquito, 222  Penha  |  03607-000  | T el.: 2647-5255

facebook.com/pibpenha
pibpenha.org.br   |   pibpenha@uol.com.br

Mateus 5.16

Igreja que brilha alicerçada na Rocha

ano XL nº  03  -  15/01/2017

CULTO DA NOITE                                                          CULTO DA MANHÃ  

ATIVIDADES DE HOJE

                    O PODER DA ORAÇÃO

«Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo» (Tg.5.16)

 Antes de tudo, é necessário entendermos o termo “justo” 
citado no texto, sendo que a própria Bíblia afirma que: “Não há justo, 
nem sequer um” (Rm 3.10). Isso, pelo fato de não haver ninguém que 
não seja pecador, portanto, indignos de serem atendidos por um Deus 
absolutamente santo. 

 De quem é, então a eficaz oração anunciada no texto? São de 
todos que esclarecidos pelo Evangelho, reconhecem e se arrependem 
de sua condição de injustos, e aceitam a orientação desse, para irem a 
Jesus para serem justificados de seus pecados. “Justificados”, pois, 
mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus 
Cristo” (Rm 5.1). Posto isso, destacamos que Deus nos concede a 
oportunidade de chegarmos a Ele em súplicas e orações diante de 
situações que, aos nossos olhos, são de impossíveis resoluções por 
nossos limitados recursos. Mais do que nunca, estamos vivenciando 
realidades no Brasil e no mundo, que tem nos levado a constantemente 
balbuciar a já comum frase: “Não tem mais jeito”.  Não tem mais jeito 
para nós, mas para o Senhor, Deus Criador e Sustentador de todas as 
coisas do universo, há solução. Ele é o Deus dos impossíveis”...

 Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus” (Lc 
18.27). É, sim, possível para Deus, que nosso país venha a ter 
governantes, dignos e tementes a Ele; que nossos jovens tenham uma 
educação gratuita e eficiente para bem prepara-los para viverem com 
dignidade;  que nossos hospitais possam atender bem a todas as 
camadas de nossa sociedade; que possamos andar nas ruas com total 
segurança; que sejamos um povo educado e empenhado em preservar 
nossas fontes de vida, bondosamente dadas pelo Criador; que 
governantes e cidadãos resolvam seus entraves através do diálogo 
racional, e não pelas armas.  

 Cremos nisso, por ser promessa de Deus, que soa como 
peso de responsabilidade para seus  justos. Veja isto: “Se o meu povo, 
que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se 
converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, 
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra” (II Cr 7.14).

 Está, portanto, condicionado ao cumprimento da parte dos 
justos, para o agir de Deus. Se você ainda não é um justo nos padrões 
divinos, venha a sê-lo por meio de Jesus. 

(extraído)

Capelania prisional: uma igreja em cada presídio

O que pensar e o que fazer sobre o que tem acontecido nos presídios do Brasil? O Pr. 
Luís Carlos Magalhães, coordenador da Capelania Prisional da JMN fala sobre como 
os cristãos devem ver esses problemas e da importância de orar e agir nessa área. 
«Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal» João 17.15.

É notório o descaso do poder público para com o sistema carcerário brasileiro, e após o 
massacre de Manaus, novamente atitudes atrasadas serão tomadas. É o que se pode 
esperar de um estado que não atua de forma pró ativa e sim com atitudes paliativas 
para as atuais e recorrentes atrocidades dentro dos presídios no Brasil.

O que a Igreja de Jesus tem a ver com tudo isso? Se for mesmo seguidora de Jesus, 
tem tudo a ver!

Pode ser que estejamos no mesmo "modus operandi" que o governo brasileiro, ou 
seja, inertes, indiferentes às necessidades daqueles que vivem presos! E pior que isso, 
o pensamento de pena de morte não mais está restrito aos que vivem fora da igreja, 
esse assunto já é debatido em alguns corredores eclesiásticos! A pena de morte ataca 
o efeito e não a causa do problema! O Diabo está fazendo com que a igreja também 
"odeie" o pecador! (...)

Jesus continua amando a pessoa, mas não o que ela faz. Se meu parente está doente, 
continuo o amando, mas não amo a doença que está nele. Esta comparação fica mais 
próxima da nossa alma.

Jesus, em sua oração sacerdotal em João, capítulo 17, orou a Deus Pai e pediu que 
nos livrasse do mal, mas não pediu a Deus que nos tirasse do mundo, pelo contrário: 
Não os tire do mundo! (...) 

As Igrejas Batistas, por meio da Junta de Missões Nacionais, têm procurado através da 
Capelania Prisional Batista, estabelecer uma igreja dentro de cada presídio, pois 
cremos que devemos buscar em primeiro lugar a justiça de Deus e o Seu Reino, pois a 
igreja é uma ferramenta da justiça de Deus na Terra; é sal e luz para o mundo!”

Vamos orar pelos presos e suas famílias, pedindo que Deus possa alcançar essas 
pessoas, levando esperança, restauração e transformação.                               (JMN)



Grupo de Intercessão - Aos domingos, às 08h da manhã, das 18h às 18h45 e das 19h às 20h30, 
(durante o culto),  junte-se a nós para orarmos pelo Culto (pregador, louvor e demais atividades). 
Local: Sala dos Ministérios (ao lado da vídeo locadora). 

Tempo de Oração - Convidamos toda a igreja a participar deste ministério. Nos reunimos às 5ªs 
feiras, às 14h30, no salão social.  A partir desta 5ªf (08/12) estaremos em recesso, retornando na 
primeira semana de fevereiro/2017.

Enfermos: Terezinha do Nascimento Marques, Daniel Barreto, Vera Lúcia S. Floriano, Neyde 
Baltazar dos Santos, Fernando Eduardo Mioto, Agostinho Pereira da Silva, Joanatan V. do Nascimento, 
Sergio B. de Siqueira. Crianças Enfermas: Ketlyn Reche, Davi Chimara.

Orar pelos Aniversariantes da Semana - Veja logo abaixo a relação de nomes que estão 
aniversariando durante esta semana e interceda pela vida de cada um de nossos irmãos!!

AGRADECIMENTO - Irmão Gregório e família agradecem as manifestações de apoio, 
carinho e amparo da igreja, quando do falecimento de sua mãe (Vicenta). "Em todo o 
tempo ama o amigo e para a hora da angústia nasce o irmão." Provérbios 17: 17

RETIRO ANUAL DA IGREJA -  24 a 28 Fevereiro/2017 - Local: Acampamento 
Paiol Grande - S.Bento do Sapucaí - Preletor: Pr. Pedrão da Comunidade Batista 
do Rio - Venha passar momentos de muita comunhão, lazer e boa comida!!  
Inscrições Abertas! Pagamento facilitado. Maiores esclarecimentos no salão 
social, após os cultos. 

COMO TORNAR-SE MEMBRO DA PIB PENHA -  Há 3 MANEIRAS : Se você recebeu a 
Jesus (BATISMO) - Se você pertence a uma igreja batista (CARTA DE 
TRANSFERÊNCIA) - Se você é de outra denominação (ACLAMAÇÃO). Se está 
participando regularmente  dos cultos e atividades da igreja, dirija-se ao Departamento 
de Membros, ao lado da vídeo-locadora, sempre aos domingos, após os cultos, para 
maiores informações e orientações. Seja bem-vindo à família PIB Penha !! 

ATENÇÃO! AS CLASSES DE CRIANÇAS ATÉ 12 ANOS, só retornarão suas 
atividades no domingo 29 de janeiro/17.

CURSO CRISTÃO CONTAGIANTE

HOJE, 15 de Janeiro /2017, no horário da EBD, 9h15 da manhã, no salão 
social, venha aprender a contagiar as pessoas com a sua fé.  ATENÇÃO!  Todas 
as classes da EBD, Adultos, Adolescentes, Juniores e Departamento de 
Integração (novos convertidos), participarão deste curso. Não deixe de 
participar, serão momentos de muito aprendizado e edificação!! 

Encontro Identidade PIB Penha! Serão preciosos e importantes encontros 
para refletirmos e conversarmos sobre a nossa identidade como igreja. Toda a 
igreja está convocada e convidada! Os encontros acontecerão todos os sábados 
de fevereiro e março (com exceção do sábado de carnaval) das 9h às 12h no 
Salão Social. O primeiro Identidade será 04 de fevereiro às 9h. Aguardamos 
você! (Pr. Victor) 

ESPAÇO DO LIVRO e LIVRARIA -  Temos sugestões de livros que irão inspirar 
sua vida! As férias chegaram e uma boa leitura nos faz relaxar! Para seus filhos, 
temos literatura e jogos infantis. Venha nos fazer uma visita!!

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO MUSICAL- Matrículas Abertas para o 1º 
Semestre/2017 -  Vagas para os cursos: Canto, Violão, Violino, Cello, Piano, 
Flauta Transversal, Bateria, Trompa, Trompete, Saxofone e Musicalização 
Infantil de 03 a 10 anos. Informações fone: 2647-5255 de 2ª a 6ª, das 08 às 17h.

QUADRA DE ESPORTE -  Fechada para manutenção no período de 03 a 29 de 
Janeiro, bem como, a QUADRA DO 8º ANDAR, portanto, estacionamento, 
jogos de vólei , futebol e aulas de Karatê, estão suspensos nestas datas.

                                                                              

Os PEQUENOS GRUPOS estão vivenciando as ATITUDES DE CONEXÃO E 
CRESCIMENTO, Envolva-se e faça seu PG experimentar intensamente estas duas 
Atitudes. Participe de um PEQUENO GRUPO enviando seus dados para o novo e-
mail  dos pequenos grupos: pg@pibpenha.org.br . Você também poderá fazer sua  
inscrição no site da igreja preenchendo o formulário  www.pibpenha.org.br

EBD - aos domingos às 9h15 (6ºandar) e 17h30 (7ºandar) .
CULTOS - aos domingos 10h40 e 19h com intérpretes de Libras. 

Culto nos Lares - Agendamento de cultos com Pr. Paulo Bispo ou irmã Nair, 
pelo email :  pr.paulobispof@gmail.com

PROJETO POLÍCIA e IGREJA - PM´s DE CRISTO = Pr. Hermógenes dará 
início a esse projeto na 3ª Companhia do 51º Batalhão de Polícia Militar 
Metropolitano, localizada na  Penha, onde desenvolverá um trabalho de 
aproximação entre a Polícia e a Igreja. Uma vez por semana, após passarem as 
ordens de serviço do dia, Pr. Hermógenes terá um tempo de 5 a 10 minutos para 
ministrar a Palavra de Deus aos policiais militares. Contamos com as orações de 
toda a igreja por este trabalho desafiador. 

PROJETO CAPELANIA -Se você é membro da igreja e profissional da área da 
saúde (médicos, dentistas, psicólogos, enfermeiros, técnicos em enfermagem) e tem 
interesse em participar do Projeto de Capelania, entre em contato com o Pr. Hermógenes 
95064-1064 - email :  Dra Lygia Quintanilha pelo nhermogenesluiz@yahoo.com.br   ou 
email: pibpenha@uol.com.br.
 

Diácono de Plantão: (HOJE) Marco Antonio Páschoa (salão social), Adilson Goes 
(hall), Ronaldo Moreira (prédio).  (PD) Rubens Ortiz (salão social), Luiz Carlos M.Campos 
(hall), Cristiano Galindo (prédio).                                               

Apoio ao Culto  (H)   Soraia e Lúcio     (PD)   Sara e José Roberto                 

Encomenda de CD/ DVDs : (H)  Carol e Robson   (PD)  Dalva e Sara 

Som -  (H) - Clériston Campos e Elias Lameira     (PD) Samuel Lima e Rodrigo Santana
                        
Imagem - (H) - (Mesa) Thiago Becker,(Multimídia) Nicolle Azenha, (Câmera)Taiguara 
Gonçalves, Miriam Araoz, Marcelo Amaral, (Reserva) Matheus Sued.   (PD) Danilo 
Mendonça, Caroliny D´Avanzo, Samuel Moura, Rogério e Davi Moura, Juliane Marques.

RECEPÇÃO/JANEIRO - Líderes: Carlê e Loyde - Equipe: Olívia, Damiana, Mª 
Aparecida Bispo, Leonor, Greyce, Julio Cesar, Viviane e Fernando, Kezia e Fernando, 
Aldecy, Evelyn e Jefferson, Ana Carla, Cida Maria, Altair e Cacilda, Oswaldo, Aline, 
Maribelo, Silmara, Meire, Elaine. 

Berçário  (0 a 1 ano 11 meses)  - 

Estamos em recesso. Retornaremos com as atividades em 29 de Janeiro 2017. O 
Berçário estará aberto para as mães cuidarem de seus bebês. 

Ivanésio Carrilho Rodrigues
Jacy Mendonça
João Erconval Cardoso
Kátia Alessandra da Silva Luongo
Sebastiana Dias de Souza

19/01
Carlos Piológo
Eliane Antunes Santos

20/01
Gilzete Clementina da Silva
Jéssica de Moraes Cardoso
Luiz Carlos Paviatto Junior
Márcia Cristina da Silva Fontes Pereira
Rogério Coimbra Pereira 
Silvio Rosa Argheropolos
Tiago Delgado da Silva

21/01
Cacilda Maria Marques de Oliveira
Daniela Leonardi Zanata Ribeiro Bizarro
Danilo Rodrigues da Silva
José Carlos Firmino da Silva
Sandra Regina Felicio e Silva

Aniversariantes da Semana

  
Piano  (M) (N) Wagner Job                                               
Guitarra/Violão (M) (N) Samuel Lima             
Contra Baixo  (M) (N) Lucas Brambilla                                                
Bateria   (M) (N) Jonas Caldas   
     
Regente  (M) Emerson Silva 
  (N) Urgél Rusi Lóta  
   

15/01
Fabiana Martins Bispo de Souza
Luís Roberto Cerqueira Campos
Márcia Sechi Cunha
Sabrina Resende Almeida

16/01
Camila Nunes de Oliveira
Cibele Castelani Pereira Ramos
Israel Silva Feitosa
Luiz Thomaz de Souza Júnior

17/01
Amanda Ferri Turano da Silva 
Cecilia Tibério do Nascimento
Claudio Roberto C. Salles Junior
Ives Benjamim de Sousa Neto
Kátia Bizarro
Marcus Vinícius de Souza B. da Silva
Rodrigo Corbilho da Silva

18/01
Ana Paula Moura Rodrigues
Andréa de Oliveira Silva França
Cristina Ribeiro Soriano de Souza 
Deise Franco Ramalho Guilge 

Terça-feira 

19h30  Ensaio do Quarteto Ressurreição 

 

  

Quarta-feira 

20h00  Celebrando Restauração

Quinta-feira 

19h30  Ensaio Quarteto Ressurreição

 

  

MINISTÉRIO DE ADORAÇÃO

MINISTÉRIO DE ADMINISTRAÇÃO

MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO RELIGIOSA

MINISTÉRIO DE INTERCESSÃO

Próxima quarta-feira, 18 de Janº /2017 às 20h no CR : PALESTRA PÚBLICA COM A 
PSICÓLOGA JOSIANE MACIEL.

“FRUSTRAÇÃO, MEU BEM OU MEU MAL?”

      GRUPO DE ORAÇÃO E GRUPOS DE APOIO FUNCIONARÃO  NORMALMENTE 

      MINISTÉRIO DE COMUNHÃO

           MINISTÉRIO DE PG  

MINISTÉRIO ELOHIM

MINISTÉRIO DE EVANGELISMO

PARTICIPAÇÃO MUSICAL

ATIVIDADES DA SEMANA

Maternal - Espaço Infantil - (2 a 4 anos) 
 
Estamos em recesso.Retornaremos com as atividades em 29 de Janeiro 2017.  

Livraria -  (HOJE)  Zaqueu, Rosângela e Geraldo       (PD) Anderson e Lilia

Espaço do Livro  - (HOJE) Ricardo e Luana    (PD) Jarina, Áurea e Shirley

Vídeo-Locadora - (HOJE) Camila e Samuel    (PD)  Ivane Leila; Cesar e Dayane
                                 
Departº de Membros - (M)e (N) Lucas e Elaine  (PD) Ester e Alexsandra
                         
Ministério Elohim -  (M) e (N) (não informado)   
                          
                                                    
                                 

ESCALAS E SERVIÇOS

MINISTÉRIO DE VISITAÇÃO
MINISTÉRIO CELEBRANDO RESTAURAÇÃO

ENSINA-NOS A CONTAR OS NOSSOS DIAS PARA QUE O NOSSO CORAÇÃO 

ALCANCE SABEDORIA.

(Salmo 90.12)
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