
Pastoral Pr. Gilvan Barbosa

Teresina, 07 de setembro de 2014

Aproxima-se mais um pleito eleitoral. Estaremos indo às 
urnas para escolher quem vai nos presidir e também os que 
irão legislar para o país e estados. Grande responsabilidade! 
Como luz deste mundo (Mt 5.14) que somos, nosso voto 
precisa contribuir para que o Brasil seja um país melhor. Como 
podemos fazer isto?

1. Entenda que o voto é seu, pessoal, intransferível. Seu 
voto não pode ser fator de negociação ou barganha. Ao votar 
você estará demonstrando os rumos que deseja que o Brasil e 
nosso estado sigam. Seu candidato pode não ser o vencedor, mas deve ser aquele que você confia que 
fará de nosso país e de nosso estado um lugar melhor para todos viverem. 

2. Vote em alguém que tenha princípios e valores que se coadunem com o evangelho de Cristo. 
Não estou dizendo que você só deve votar em evangélico. Estou dizendo que você precisa conhecer 
os valores de seu candidato. O que ele pensa sobre a família? Você, como cristão, recomendaria o 
exemplo de vida familiar de seu candidato? Como são seus negócios? Se ele já é político, seu estilo 
de vida revela o que ganha ou você percebe um enriquecimento rápido demais? Você considera seu 
candidato uma pessoa justa? Você entregaria uma causa sua aos cuidados dele? Estas perguntas lhe 
darão uma orientação sobre os valores e princípios de seu candidato.

3. Não vote em candidato que usa a posição espiritual que ocupa para conseguir votos. As expressões 
“curral eleitoral”, “voto de cabresto” estão ligadas ao nosso passado histórico, quando os que detinham 
o poder da terra obrigavam seus empregados a votar em quem indicavam. Hoje, para vergonha nossa, 
temos os “currais religiosos”. Homens que ocupam uma posição espiritual diante de um grupo usam o 
lugar sagrado da pregação da Palavra de Deus, o púlpito, para indicar candidatos ou se autoindicarem 
como os predestinados para uma função legislativa ou executiva. Os líderes religiosos que pleiteiam 
eleição deveriam ser éticos o suficiente para se afastarem da função espiritual que ocupam, enquanto 
transcorre o processo da eleição.

4. Vote em alguém que tem competência para o exercício do cargo que almeja. O Pr Neemias dos 
Santos, neste particular, faz a seguinte reflexão: “você precisa sofrer uma cirurgia. Dois médicos são 
indicados, um cristão, e outro ateu. Sem dúvida, escolhe-se o cristão. Mas você é informado que com 
o cristão, de cada dez pacientes operados, 9 morrem. E com o ateu, apenas 1. Com qual dos dois 
você operará?” Entenda que, para o exercício de um cargo público, não basta ser crente, é preciso ter 
competência.

5. Não vote em alguém que você sabe que compra votos. Alguém que oferece combustível, cimento, 
tijolo, emprego, etc. para conseguir votos não é digno de confiança. O voto deve ser conseguido por 
causa de projetos apresentados, de valores defendidos.

6. Entenda que a opinião política de seu líder espiritual é a opinião de um cidadão, não uma profecia 
divina a se cumprir. Você deve acatar a palavra de seu pastor (líder) naquilo que ela se coaduna com 
a Palavra de Deus. Isto implica que você deve conhecer a Palavra de Deus para não embarcar em 
“profetadas” de espertalhões da religião.

No mais, “quer comais quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para glória de Deus”   
(I Co 10.31), inclusive seu voto.
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 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
• Momento de oração – a sós com Deus 
• Recitativo Bíblico .........................Salmos 40.5                                                               
• Hino.....................................................32 HCC
         “Ao Deus de amor e de imensa bondade”
• Oração de Exaltação
• Cânticos ................................. Min. de Louvor
               “Agnus Dei” /  “Quão Grande És Tu “
• Saudações e Comunicações............Pr. Gilvan 
• Momento de Comunhão.......... Min. de Louvor
                                “Dom de amar” 
• Leitura da Bíblia        Jo 17.17; Ef 5.27; Hb 4.12
• Hino  ................................................. 388 HCC
                             “Santifica a Tua igreja”     
• Campanha ..........Leitura da Bíblia em 100 Dias
• Oração de Intercessão
• Momento de Fidelidade ..........Min. de Louvor
                                “Palácio para Deus ”
• Participação Musical  ................... João Araújo
• Mensagem Bíblica...............Pr. Gilvan Barbosa    
• Cântico ................................... Min. de Louvor   
                               “Tudo vem de Ti”      
• 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
• 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



 

 Criado pelo coordenador da cam-
panha no WhatsApp, Pr Marlus 
Moreira, o programa “pergunta 
leitor 100” é o momento em que o 
Pr Gilvan Barbosa fica à disposição 
dos leitores para  responder per-
guntas sobre a Bíblia. O programa 
acontece toda terça-feira, a partir 
das 15h.

NOVO MOMENTO NA CAMPNHA “LEIA A BÍBLIA EM 100 DIAS”

 Os selos celebrativos ao 
centenário de nossa igreja 
já estão disponíveis aos ir-
mãos. Cada cartela contém 
12 selos, válidos em todo 
o território nacional para 
uma carta comercial. Os 
que desejam adquiri-los, 
dirijam-se à secretaria da 
igreja.

CHEGARAM OS SELOS DO CENTENÁRIO



 
SALAS EM HUGO NAPOLEÃO  GANHAM TELHADO

ENTREGA DE MATERIAIS DO PIB 4/14 EM BURITI DOS MONTES

BÍBLIA DO CENTENÁRIO
 Mandamos confeccionar mil Bíblias celebrativas ao 

centenário de nossa igreja. A Bíblia terá capa de luxo, 
com a foto da igreja e um resumo de nossa história. 
É uma boa lembrança do centenário, para ser guar-
dada ou dada de presente a alguém especial. Para os 
que desejam adquiri-la a um preço promocional, com 
pagamento antecipado, até 30/9, será R$ 35,00. Os 
interessados devem procurar a secretaria da igreja ou 
a irmã Olda Costa.

 Os irmãos Vitorino e Leandra, Coordenadores do Projeto PIB 4/14, visitaram o missionário 
DeDeus, em Buriti dos Montes, no último sábado, 30/8, para entregar donativos para o 
projeto. Foram entregues gêneros alimentícios, material escolar e esportivo. Nossa gratidão 
aos mantenedores do projeto pelas ofertas e doações.



 
DIA DE CIDADANIA NA 

CONGREGAÇÃO ESPERANÇA

 No próximo sábado, dia 13/9, o 
Projeto PIB e Cidadania ocorrerá na 
Congregação Esperança, no Bairro de 
Santa Bárbara, zona leste de Teresina. 
A saída ocorrerá às 6h, da casa da 
irmã Edileuza Fernandes. Você que é 
profissional, e pode ajudar com algum 
serviço, por favor, entre em contato 
com a irmã Andreza ou a secretaria da 
igreja.

SEJA DIZIMISTA FIEL

ASSISTA OS CULTOS DA PIB  AO VIVO PELA INTERNET
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.

“E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, 
e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e 

sararei a sua terra” (II Cr 7.14).  Mais informações no site: 
http://www.campanhamultiplique.com/#!clamor-pela-nao/c1xgy

OS BATISTAS UNIDOS EM ORAÇÃO PELO BRASIL



 

 Convidamos os amados irmãos para a posse dos missionários de nossas congregações, 
como segue: Missionário Ideilde Gomes, Congregação Batista em São Félix do Piauí, em 
18/9/14. Na ocasião será a despedida do Missionário Heleno. Missionário José Heleno, Con-
gregação Getsêmani, em 25/9/14; Missionário Reginaldo Oliveira, Congregação Esperança, 
em 2/10/14. Participe!

FAÇA PARTE DE UM 
PEQUENO GRUPO! 

VEJA A LISTA E HORÁRIOS 
AQUI NO BOLETIM!

 O Pequeno Grupo (PG) é a fer-
ramenta da PIB em Teresina para: 
comunhão, cuidado dos irmãos, 
oração, evangelização e integra-
ção dos novos convertidos. 
Viva esta experiência!


