
Pastoral Pr. Gilvan Barbosa

Teresina, 24 de agosto de 2014

Quando Moisés libertou o povo de Israel do Egito, 
e quando se detiveram diante do Mar Vermelho, e o 
exército egípcio se aproximava, a ordem do Senhor foi: 
“dize aos filhos de Israel que marchem” (Ex 14.15). Apesar 
da reclamação do povo, do medo de morrer nas mãos do 
exército que se aproximava, a ordem era para avançar. O 
mar não era impedimento. Na caminhada de libertação não 
era possível recuar, nem ficar parado. Avançar era preciso.

Nossa caminhada de libertação do Piauí continua. Olhando a trajetória para plantar uma 
congregação em cada cidade do Estado, em agosto de 2010, quando fizemos o mapeamento do 
Estado, eram 80 cidades não alcançadas. Hoje, quatro anos depois, são apenas 42. Avançamos 
muito! Todavia, não dá para ficar parado contemplando o avanço. Também não é possível recuar, 
mesmo que o “mar” à frente pareça impossível de atravessar. A ordem é inequívoca: “dize aos filhos 
de Israel que marchem”. 

Deus tem se mostrado presente para que não haja dúvidas que a ordem é Dele. Quer ver como? 
Explica, como foi possível alcançar 38 cidades em quatro anos? Se isto ocorreu é porque Deus nos 
deu as condições e abriu as portas. Humanamente não faríamos isto. Em nosso caso pessoal, da PIB, 
em pouco mais de cinco anos entramos em 9 cidades, construímos templos em quatro e estamos 
nos preparando para construir o quinto, em Buriti dos Montes. Com as condições econômicas que 
temos isto seria impossível, não fosse o suprimento do Senhor. Deus está conosco e está mostrando 
de forma indubitável!  

A presença de Deus se faz notar também no trabalho na sede da PIB. Hoje são 13 Pequenos 
Grupos se reunindo durante a semana, aproximando os irmãos, cuidando melhor uns dos outros, 
orando e intercedendo uns pelos outros diante do Senhor. O trabalho social tem permitido que 
minoremos o sofrimento de mais de cem pessoas/mês, através das ações dos Projetos PIB e 
Cidadania e Sorria Piauí. No PIB 4/14 são mais de cem crianças atendidas em três cidades e as 
famílias sendo resgatadas para Cristo. Como testemunhou a Missionária Regis, de Santo Antônio 
dos Milagres: “dez famílias estão na Congregação por conta do projeto e cinco já confessam a Cristo 
como Senhor”. Aleluia! 

A ordem de Deus continua: “dize ao povo que marche”. Não podemos recuar, nem diminuir o 
ritmo. Com as campanhas “ler a Bíblia em 100 dias” e “100 dias de oração” nos aproximamos 
mais de Deus e entendemos melhor Seu agir. Ontem (20/8), por exemplo, estava para ligar para 
a Missionária Lindamayra, de Hugo Napoleão, dizendo para parar a construção das salas, que 
estamos construindo para as crianças, quando recebi uma mensagem de um irmão de Fortaleza: 
“pastor, estou depositando R$ 300,00 na conta da PIB, para Hugo Napoleão”. Agradeci ao irmão e 
louvei a Deus pela resposta ao clamor de nosso coração. Deus tem cuidado de nós e suprido nossas 
necessidades um dia de cada vez. 

Alegra-nos também ver a mobilização dos irmãos para concluirmos a reforma do templo. Motiva-
nos ver irmãos buscando mais a face de Deus em oração. Ainda falta muito. Ainda há muita a realizar, 
mas Deus está conosco, e “se Deus é por nós, quem será contra nós?” (Rm 8.31). Avancemos, pois!

Boletim Informativo 
da Primeira Igreja Batista em Teresina
Rua Coelho Rodrigues, 1434 - Cep: 64000-080 - Próx. a Praça João Luís Ferreira

Secretaria PIB: 3221-2862/ 8851-2863
Culto Online: www.pibteresina.com.br | pibdeteresina@gmail.com

“AVANÇAR É PRECISO”

Pastor: Gilvan Barbosa Sobrinho - Adoração: Francelice Mendes - Formação Cristã: Eliszangela Santos



 Quem somos
Somos uma igreja filiada à Convenção Batis-

ta Brasileira e cremos na Bíblia como única 
regra de fé e conduta, priorizando a obra 
missionária e temos o alvo de alcançar todas 
as cidades do Piauí com o Evangelho de Cris-
to. A Primeira Igreja Batista em Teresina foi 
fundada em 6 de dezembro de 1914. Cami-
nhamos  para a celebração de nosso cente-
nário no dia 6 de dezembro de 2014, e você é 
convidado a unir-se a nós nesta caminhada.  
Participe de nossas atividades e ministérios.

Ser uma igreja agradecida, vibrante e missio-
nária.

Nossa Visão

A proclamação do evangelho de Cristo de 
maneira total e integral, buscando, a trans-
formação do homem pelo poder do sangue 
de Jesus e pela mensagem da cruz.

Nossa Missão
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SEGUNDA
PG Peniel – 19h30 (Samir e Maradi)
PG Israel – 19h30 (Erik e Andreza)

PG Morada Nova (Sul) -19:30h 
(Williams e Renata)

TERÇA
Grupo P. Oração - 17h

PG Koinonia– 19h (Javam Cavalcante)
PG de Jovens – 19h30 (Mirian Soares)

PG Príncipe da Paz - 19h30 
(Henrique e Juliana)

PG TEEN – 20h30 (Yuri e Adriane)
QUARTA

Culto de oração - 19h
QUINTA

PG Atalaias de Cristo – 19h30 
(Alessiane e Marcell)

PG dos Jovens - 21h (Francisco Filho)
SEXTA

PG Emanuel – 19h30 (Nairene Karla)
PG Betel – 19h30 (Huelton e Paula)
PG AGAPE – 19h30 (Amanda Vera)

Grupo de oração - 16h
Ensaio do grupo de Louvor - 19h 

PG Cristo Vive - 19h30 (Carla Raquel)
SÁBADO

Ensaio do Coral do Centenário 17h
DOMINGO

Escola Bíblica Dinâmica- 9h
Culto de Adoração e Louvor - 18h30

Ordem de Culto 18h30
-Preludio ...................................... Instrumental
-Oração silenciosa
-Recitativo Bíblico ..............Ef 2.20-22; 1 Co 3.16
-Chamada a Adoração ................Min. de Louvor           
           “Espírito de Deus/Sala do trono”
-Oração de Adoração
-Cânticos ...................................Min. de Louvor 
      “Me derramar” / “Se não for pra te adorar”
-Saudações e Comunicações................Pr. Gilvan
-Leitura Bíblica Alternada.......Marcos 10. 13-16
-Hino....................................................552 HCC
           “Que estou fazendo se sou cristão”       
-Celebração do Centenário.....Campanha PIB 4/ 14
-Oração de Intercessão
-Momento de Fidelidade.......................560 HCC
    “Olhando para Cristo”  (4ª estrofe adaptada)
-Participação Musical...................Samá Almeida
-Mensagem Bíblica.................Pr. Gilvan Barbosa    
-Cântico......................................Min. de Louvor            
                         “Reconstruir”(Eyshila)                   
-Oração final e Benção Apostólica.......Pr. Gilvan
-Posludio.......................................Instrumental

Missões PIB
• PIB em Buriti dos Montes
Mis. Antônio de Deus - Fone: 8135.4757
• Igreja Batista Nova Aliança, Caraúbas
Mis. Hélio Torres - Fone: 8107.2385
• PIB em Caxingó do Piauí
Mis. Hélio Torres - Fone: 8107.2385
• Congregação Batista Esperança, THE
Mis. Reginaldo Oliveira - Fone: 8845.6150
• C. Batista em Monte Alegre do Piauí
Anderson Rodrigues Lobato - Fone: (89) 
9912.0801
• PIB em Hugo Napoleão
Mis. Lindamayra da Cruz - Fone: 8130.6164
• PIB em N. Senhora de Nazaré do Piauí
Mis. Walton Carvalho - Fone: 8152.2825
• Igreja Batista da Zona Leste, THE
Mis. Valdir Alcântara - Fone: 8803.2912
• Congregação Batista Getsêmani - THE
 Ms. José Heleno - Fone: 9438.4896
• Congregação Batista Betel - Sto. Ant. dos 
Milagres Mis. Jardel Nunes - 9518.7062
• PIB em Santa Cruz dos Milagres 
Mis. Kelvin Pereira - Fone: (89)9988.3057
• PIB em São Felix do Piauí
Mis. Ideilde Gomes - Fone: 9475.1096
• PIB em Murici dos Portelas
Mis. Hélio - 8107.2385
• Congregação na Cerâmica Cil, THE
Mis. Valdir Alcântara - Fone: 8803.2912



 

  Na próxima quarta-feira, 27/10, restarão apenas 100 dias para o nosso centenário. Será também o 
primeiro dia da campanha “Ler a Bíblia em 100 dias”. Realizaremos um culto de gratidão a Deus por 
este dia tão significativo. Venha celebrar conosco. 

Líderes de PGs e Líderes em Treinamento, inscrevam-se!

DIA 27, O DIA 100

RECONHECIMENTO 
AO TRABALHO DA PIB

 Durante as comemorações dos 
162 de fundação da cidade de 
Teresina, no dia 16/8, no Teatro 
4 de setembro, a Primeira 
Igreja Batista em Teresina rece-
beu da Prefeitura da Cidade a        
medalha do Mérito Conselheiro 
Saraiva, pelos relevantes ser-
viços prestados à cidade nestes 
quase cem anos de existência 
de nossa igreja. 



 ORÇAMENTO DO TEMPLO EM BURITI DOS MONTES

    O irmão Evangelista, responsável pela 
construção do templo em Buriti dos Mon-
tes, nos enviou o orçamento da construção: 
material – R$ 18.000,00; mão de obra – R$ 
4.000,00. Total – R$ 22.000,00. Estamos es-
perando um apoio da IMHOPE e de ofertas 
de irmãos, a fim de iniciarmos a construção, 
para dedicação do templo em 13/8/14. 
       Ore por este desafio.

CONGREGAÇÃO EM CARAÚBAS 
REALIZOU ACAMPAMENTO CONSTRUÇÃO DAS SALAS 

EM HUGO NAPOLEÃO

 As duas salas estão com as paredes pron-
tas para receber o telhado. Já temos a telha, 
falta a madeira. Se você puder ajudar, por 
favor, entre em contato conosco pelo e-mail 
pibdeteresina@gmail.com ou pelo telefone 
(86) 8851.2862.

ALMAS SE RENDEM A CRISTO 
NA CONGREGAÇÃO DE 
MURICI DOS PORTELAS

MISSIONÁRIOS EM SANTA CRUZ 
ALCANÇAM A JUVENTUDE COM 

AULAS DE REFORÇO E BORDADO.



 

VEM AÍ O IV ACLAME

  Inscrições: Francisco Filho, Adriane ou Nane

Data: 5 à 7 de setembro 
Local:  Sítio da PIB.  

VIGÍLIA DE ORAÇÃO

 No último dia 15/8, como uma das                
celebrações de nosso centenário, realiza-
mos   uma  vigília  de oração das 18h às 
24h. Participaram os Pequenos Grupos, 
Comissões das campanhas do centenário, o 
Ministério de  Adoração  e  o Departamento 
Infantil.  Foram   horas  de  muito  compar-
tilhar e suplicar.  

FAÇA PARTE DE UM PEQUENO GRUPO! 
VEJA A LISTA E HORÁRIOS 

AQUÍ NO BOLETIM!

    O Pequeno Grupo (PG) é a ferramen-
ta da PIB em Teresina para: comunhão, 
cuidado dos irmãos, oração, evangeli-
zação e integração dos novos converti-
dos. Viva esta experiência!



 


