
Pastoral Pr. Gilvan Barbosa

Teresina, 31 de agosto de 2014

Há alguns domingos estamos pregando no livro de Neemias. 
O capítulo três, foco de nossa pregação domingo passado, 
mostra as equipes de trabalho na reconstrução dos muros da 
cidade. Neste capítulo, expressões como “juntamente com”, 
“ao lado destes”, “ao seu lado” são repetidas várias vezes. 
Percebe-se nitidamente a demonstração de um trabalho 
conjunto, cooperativo.

Nota-se também a cooperação pelo envolvimento de pessoas 
de classes sociais e de profissões diferentes. Ali estavam 
sacerdotes, ourives, fabricantes de perfumes, comerciantes, filhos de governadores e governadores 
distritais. Não importava classe ou posição social, a obra era de todos. 

O que se vê na reconstrução dos muros de Jerusalém é o retrato da igreja de Cristo. Somos 
cooperadores uns dos outros na obra de Deus. Paulo ressalta esta cooperação dizendo que um planta, 
outro rega e outro colhe (I Co 3.6-9). Jesus se referiu a esta cooperação, quando disse a seus discípulos 
que eles estavam ceifando onde não trabalharam, mas que outros trabalharam antes deles (Jo 4.38). 
Por conta da cooperação, se alegram o que semeia e o que ceifa (Jo 4.36), pois a obra é uma só. A glória 
da obra deve ser dada ao que dá o crescimento e faz a semente germinar e brotar (I Co 3.7).

Outro retrato da cooperação na obra do Senhor é apresentado por Paulo em I Coríntios 12, quando 
diz que a igreja é o corpo de Cristo, e nós membros deste corpo. A funcionalidade e a interdependência 
dos membros é uma demonstração de cooperação sem igual. “Se o pé disser: porque não sou mão, 
não sou do corpo; nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser: porque não sou olho, 
não sou do corpo; nem por isso deixará de ser do corpo” (I Co 12.15,16). No trabalho de cooperação 
ninguém substitui ninguém. Todos precisam cumprir a função recebida. Olho precisa ser olho, tem que 
enxergar; orelha precisa ser orelha, tem que ouvir. Orelha não pode fazer o papel de olho, e vice-versa.

No trabalho de cooperação todos são importantes, ninguém é dispensável, ou descartável. O olho 
não pode dizer que não precisa da mão, nem a cabeça, dos pés (I Co 12.21). Como todo membro do 
corpo é útil e necessário ao seu bom funcionamento, assim também na igreja de Cristo.

Vejo na reconstrução dos muros de Jerusalém um ombro-a-ombro, um importar-se e envolver-se. 
Também vejo uma irmandade sem igual. O governador estava como pedreiro e muitos dos filhos 
de governadores da mesma forma. Seus títulos e posição social ficaram de lado e se juntaram aos 
homens simples do povo em uma tarefa comum. É bem verdade que alguns dos “nobres” tecoítas 
se recusaram a fazer este trabalho braçal. Infelizmente sempre teremos destes na igreja de Cristo; 
homens e mulheres que acham que Deus precisa de seus títulos, posição e influência. Estes nunca 
serão servos, mas “chefes importantes” desejando que todos lhes prestem atenção. Coitados!

A Primeira Igreja Batista em Teresina tem um grande trabalho entregue por Deus, a ser realizado no 
Piauí, no Brasil e no mundo. É uma tarefa de reconstrução, um trabalho braçal. Necessitamos juntar-
nos em um ombro-a-ombro, numa cooperação onde ninguém é dispensável ou descartável. Todos são 
importantes e precisam uns dos outros. Haverá alguém plantando, outro regando e outro colhendo, 
mas a glória não será de nenhum destes, mas daquele que dá o crescimento: Deus. Aqui não temos 
lugar para “nobres tecoítas”, que acham que seus títulos e posição são mais importantes que a obra 
de Deus, como se Deus precisasse deles. Aqui só temos lugar para servos; servos que, depois de terem 
feito tudo o que lhes foi mandado, ainda digam: “somos servos inúteis, pois fizemos somente o que 
devíamos fazer” (Lc 17.10). Você é um destes? Então venha cooperar conosco nesta obra!

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

“UM TRABALHO DE COOPERAÇÃO”

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
- Chamada à Adoração....................Sl. 30. 11, 12
- Cânticos...................................Min. de Louvor
            “Digno é o Senhor ”  /  “Tu És bom”
- Saudações e Comunicações...............Pr. Gilvan
- Momento de Comunhão...........Min. de Louvor
                       “Como é precioso irmão”      
- Hino....................................................352 HCC
              “Cristo te estende Sua forte Mão”                      
- Oração de Intercessão
- Momento de Fidelidade........... Min. de Louvor
                                    “Reconstruir”                          
                    CAMPANHA DO CENTENÁRIO
- Leitura Bíblica............................Salmos 33.1-4
- Coral 100 vozes (Testemunho).......... Ana Kessy
- Participação Musical....Coral do centenário PIB
- Mensagem Bíblica................Pr. Gilvan Barbosa    
- Cântico ....................................Min. de Louvor          
                           “Palácio para Deus”      
- 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 quarta-feira 27/8, no culto do dia 100, demos início formal à campanha de “Leitura da Bíblia em 
100 dias”, com toda a igreja lendo o capítulo primeiro do livro de Gênesis. A campanha tem o desa-
fio de leitura de 14 capítulos por dia, com exceção dos domingos. Até o momento estamos com 42 
inscritos. Ainda dá tempo de encarar esta maratona. Vamos juntos ler a Palavra de Deus. Inscreva-se 
pelo e-mail pibdeteresina@gmail.com.

SEJA DIZIMISTA FIEL

INICIADA A CAMPANHA “LEITURA DA BÍBLIA EM 100 DIAS”

O Pequeno Grupo (PG) é a ferramenta da 
PIB em Teresina para: comunhão, cuidado 
dos irmãos, oração, evangelização e inte-
gração dos novos convertidos. Viva esta 
experiência! Deus seja louvado!

FAÇA PARTE DE UM PEQUENO GRUPO! VEJA A 
LISTA E HORÁRIOS AQUÍ NO BOLETIM!



 PROJETO PIB E CIDADANIA EM SANTA CRUZ DOS MILAGRES
   No último domingo, 24/8, o Ministério de 

Ação Social da PIB realizou mais um projeto PIB 
e Cidadania, desta feita na cidade de Santa Cruz 
dos Milagres. Foram atendidas 182 pessoas, 
com os seguintes serviços: Corte de cabelo – 53, 
Limpeza de pele – 32, Médico Clínico Geral – 46, 
Dosagem de Glicemia – 45, Aferição da Pressão 
Arterial – 56, Assistente Social – 46, Fonoau-
diologia – 7, Odontologia – 88, Orientação ao 
Direito – 3, Médico Pediatra – 45. Total dos ser-
viços oferecidos – 421. Louvamos a Deus pela 
vida dos profissionais voluntários participantes. 
O próximo atendimento será na Cerâmica Cil, no 
dia 13/9.

BÊNÇÃO NA CONSTRUÇÃO EM 
HUGO NAPOLEÃO

Graças a Deus, recebemos uma oferta 
para o telhado das salas da Congregação 
em Hugo Napoleão, uma oferta para aju-
dar com o cimento e outro irmão doou a 
lajota para as duas salas. O desafio agora 
são as duas portas e janelas. Louvamos 
a Deus pela vida dos que têm ofertado 
para que as crianças naquela cidade    
tenham salas adequadas para seus estu-
dos. Se você puder ajudar, por favor, en-
tre em contato conosco pelo e-mail pibdeteresina@gmail.com ou pelo telefone 
(86) 8851.2862.

DESAFIOS EM SÃO FÉLIX DO PIAUÍ
 Nosso Missionário Ideílde Gomes (na foto 

fazendo estudo bíblico) nos escreveu sobre 
os desafios em São Felix do Piauí: “Queridos, 
temos encontrado muitas dificuldades aqui 
nesta cidade, mas cremos muito no poder de 
DEUS. Uma das dificuldades, como todos nós 
sabemos, é a idolatria que está muito enraizada 
na vida das pessoas, e outra dificuldade são os 
Testemunhas de Jeová, que não deixam alguns 
irmãos em paz. Precisamos muito das orações 
dos irmãos. Orem para que Deus faça com que 
as pessoas desta cidade venham entregar suas vidas verdadeiramente a Cristo. Gostaria que 
os irmãos nos ajudassem a comprar uma caixa de som. A que temos aqui é muito pequena e 
só tem uma entrada de microfone e o som não sai como queremos. Sonhamos inicialmente 
com uma caixa que tenha no mínimo duas entradas de microfone. Verificamos em uma 
loja em Teresina, e uma Caixa destas que precisamos custa R$ 700,00. Também precisamos 
de uma moto, para alcançar os povoados desta cidade. São muito os povoados sem a pre-
sença de evangélicos. Uma moto usada, em bom estado, será uma grande ferramenta para 
a pregação do evangelho”. Se você pode ajudar de alguma forma este missionário, entre em 
contato conosco: pibdeteresina@gmail,como ou (86)8851.2862.  



 

CULTO DO DIA 100

Na quarta-feira, 27/8, realizamos o “culto do dia 100”. Foi um culto de gratidão a Deus 
por faltar apenas cem dias para o centenário de nossa igreja. Foi um culto alegre e com 
muito louvor e testemunhos. Ouvimos testemunhos dos líderes dos projetos celebra-
tivos do centenário, como PIB 4/14, PIB e Cidadania, Reforma do Templo e Pequenos 
Grupos. Além do coral do centenário, cantou também a professora de nossa Escola de 
Música, Aniele Moura. A igreja estava alegre e agradecida. Encerramos com um gostoso 
lanche de comunhão. Que venha o centenário!

ENTREGA DE MATERIAIS DO PIB 4/14

 Os irmãos Vitorino e Leandra, Coordenadores do Projeto PIB 4/14, visitaram os missionários 
Lindamayra e Jardel, de Hugo Napoleão e Santo Antonio dos Milagres, respectivamente, para 
entregar donativos para o projeto. Foram entregues gêneros alimentícios, material escolar e 
esportivo. Nossa gratidão aos mantenedores do projeto pelas ofertas e doações.

PROGRAMA DE PASSOS DAS MENSAGEIRAS DO REI

    O Ministério de Formação Cristã da PIB 
em Teresina realizou, no último sábado, 
23/8, o Programa de Passos das Men-
sageiras do Rei. Parabéns às meninas 
que progrediram na organização, espe-
cialmente às que chegaram ao posto de 
raínha.



 

Próxima terça-feira, 2/9, 
reunião do Conselho 

Administrativo da Igreja.
Sábado, 6/9, 

Assembléia Regular, 
às 19h.

Não falte!

ATENÇÃO

http://new.livestream.com/pibteresina1/
events/2200578

Culto Ao Vivo by Primeira Igreja Batista 
Em Teresina

Os cultos anteriores ficam disponíveis na 
página para você assistir quando puder.
Divulgue nossa página com seus amigos.

Deus seja louvado!

ASSISTA OS CULTOS DA PIB 
AO VIVO PELA INTERNET

Mandamos preparar a Bíblia do centanário da PIB. Será uma Bíblia na linguagem de hoje, com capa 
de luxo, tendo a foto da PIB na capa, e, nas primeiras páginas, o resumo de nossa história. É uma 
Bíblia para guardar de lembrança e dar de presente. Para os que pagarem antecipadamente, até o 
final do mês de setembro, a mesma custará apenas R$ 35,00. Compre já a sua na secretaria da igreja.

BÍBLIA DO CENTENÁRIO DA PIB


