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O objetivo do ensino por parábolas era iluminar o 
ouvinte apresentando-lhe ilustrações interessantes, a 
fim de concluir, por si mesmo, a lição. Uma das parábolas 
mais antigas de que se tem notícia foi contada por Jotão, 
no tempo em que os juízes lideravam Israel. Ela está 
registrada na Bíblia (Juízes 9) assim:

Uma vez as árvores resolveram procurar um rei para elas. Então disseram à oliveira:

-”Seja o nosso rei.” E a oliveira respondeu: “Para governar vocês, eu teria de parar de dar 
o meu azeite, usado para honrar os deuses e os seres humanos”.

Aí as árvores pediram à figueira: -”Venha ser o nosso rei”. Mas a figueira respondeu: 
“Para governar vocês, eu teria de parar de dar os meus figos tão doces”.

Então as árvores disseram à parreira: -’’Venha ser o nosso rei”. Mas a parreira respondeu: 
“Para governar vocês, eu teria de parar de dar o meu vinho, que alegra os deuses e os seres 
humanos”.

Aí todas as árvores pediram ao espinheiro: -’’Venha ser o nosso rei”. E o espinheiro 
respondeu: -”Se vocês querem mesmo me fazer o seu rei, venham e fiquem debaixo da 
minha sombra. Se vocês não fizerem isso, sairá fogo do espinheiro e queimará os cedros 
do Líbano”.

Jotão contou esta história das árvores no propósito de ajudar seu povo a estabelecer 
prioridades, evitando que escolhesse uma liderança sem caráter para governá-lo. Das 
muitas verdades que podemos extrair desta parábola, destacamos: as árvores que estavam 
envolvidas em uma tarefa nobre e produtiva recusaram o convite para governar. Foi assim, 
com a oliveira, a figueira e a videira, ocupadas gerando bons frutos para a sociedade. 

Dizem que um figo completamente maduro, produzido num clima apropriado, possui 
indiscutível doçura e é a mais doce das frutas. Aquela que somente produzia espinhos foi 
eleita para comandar as árvores. Nada produzia de valor; pelo contrário, ameaçava até 
a lavoura, sufocando as plantas novas. Torna-se o símbolo perfeito para um governante 
desonesto, cruel e opressor. O espinheiro fez falsas promessas que não poderia cumprir: 
“e o espinheiro respondeu: se, vocês querem mesmo me fazer o seu rei, venham e fiquem 
debaixo da minha sombra”. Baixo e, quase sem madeira ou folhagem, pouquíssima ou 
nenhuma sombra podia oferecer, mas não perdia a oportunidade de enganar seus ouvintes. 
Quem já tentou buscar abrigo do sol escaldante sob a sombra de um mandacaru? Sua 
campanha política envolvia constrangimento e ameaças a quem era infinitamente melhor 
do que ele: “se vocês não fizerem isso, sairá fogo do espinheiro e queimará os cedros do 
Líbano”. 
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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
• Chamada à Adoração..............43 HCC    

“Tu És digno”               
• Oração de Exaltação
• Recitativo Bíblico......Salmos 135:3, 5, 6                                                                                                             
• Cânticos........................Min. de Louvor 

“Grande é o Senhor” (A. de Campos)              
“Rio de vida” (D. Trono)

• Saudações e Comunicações....Pr. Gilvan
• Momento de Comunhão..M. de Louvor   

“Eu quero ser uma bênção”            
• Leitura Bíblica.................Neemias 1: 6a
• Hino........................................374 HCC  

“Ao orarmos Senhor”                            
• Oração de Intercessão

DEDICAÇÃO DA OFERTA 
PROL REFORMA DO TEMPLO

• Leitura Bíblica.............2 Crônicas 29.3,9
• Momento de Fidelidade...M. de Louvor 

“Palácio para Deus (L. Ferber)”
• Mensagem Bíblica.....Pr. Gilvan Barbosa    
• Hino........................................560 HCC 

 “Olhando para Cristo”                                
• Oração final e Benção Apostólica   

Pr. Gilvan Barbosa
• Posludio...........................Instrumental

A madeira do cedro era altamente estimada por causa da sua beleza, durabilidade e 
nobreza. Até quando queimava era fragrante, perfumava ambiente. No verão da Palestina, 
quando faltavam as chuvas durante seis meses, o fogo que pegava nos espinheiros os 
consumia velozmente, ameaçando as árvores de grande valor, como os cedros. O infeliz, ao 
invés de proporcionar segurança aos seus governados, tornava-se motivo de sua destruição 
e sofrimento.

As eleições estão à porta; que a parábola de Jotão nos leve a uma reflexão. Meditemos 
sobre aqueles que já não sabem fazer nada de útil e proveitoso para a sociedade, mas 
tornaram-se políticos profissionais. Avaliemos as falsas promessas que nos são feitas, sem 
a mínima condição de serem devidamente honradas. Não sejamos solidários com os que 
adotam baixo nível, desferindo ofensas gratuitas e ameaças descabidas. Pensemos nos que, 
por um breve instante, estiveram à frente de órgãos do governo, mas foi tempo suficiente 
para amealharem muitos recursos para suas caras campanhas. Vejamos as propostas 
daqueles que já saíram de cena, mas apresentam à sociedade a nova geração de políticos. 
Alguns utilizam até os mesmos nomes dos velhos espinheiros. Enfim, amigos leitores, não 
elejamos o espinheiro.

Continuação da Pastoral...



 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

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

REFORMA DO TEMPLO

Assim era a fachada de nosso templo antes 
da reforma. Com muito sacrifício e luta te-
mos realizado a reforma do mesmo. Inicia-
mos pelo berçário, prosseguimos pelas salas, 
depois a fachada e agora chegamos ao salão 
de cultos. Os bancos já estão prontos, mas 
ainda resta: pintura, plataforma, janelas, ba-
tistério, salas atrás do templo e forro. Agra-
decemos as ofertas que temos recebido de 
muitos irmãos fora de Teresina, bem como o 
esforço dos membros da PIB. Falta muito e o 
tempo é curto. Queremos oferecer o melhor 
a nosso Deus. Contribua e participe para que 
possamos concluir a obra do templo que de-
dicamos ao Senhor. Sua oferta pode ser de-
positada na conta de nossa igreja: Banco do 
Brasil, Agência 0044-2, CC 94874-8.



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

AQUI NO BOLETIM!

O Pequeno Grupo (PG) é a ferramenta da PIB 
em Teresina para: comunhão, cuidado dos ir-
mãos, oração, evangelização e integração dos 
novos convertidos.
 Viva esta experiência!

BÍBLIA DO CENTENÁRIO

 Mandamos confeccio-
nar mil Bíblias celebra-
tivas 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 cen-
tenário, para ser guarda-
da 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.

PIB 4/14 EM
 SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Crianças do Projeto PIB 4/14 prati-
cando esporte sob a liderança da Mis-
sionária Regis.

ENSAIO DO CORAL DO CENTENÁRIO

O Coral do Centenário conta agora com 
76 coristas, sendo 64 da PIB e 12 de 
outras igrejas evangélicas. Ainda temos 
vagas, pois o alvo é chegar a 100 vozes. 
Venha fazer parte deste coral.

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

Watch Primeira Igreja Batista Em Teresina’s 
Culto Ao Vivo on Livestream.com.

Os cultos anteriores ficam disponíveis na página 
para você assistir quando puder.

Divulgue nossa página com seus amigos.



 CAMPANHA 100 DIZIMISTAS 100%

OS BATISTAS UNIDOS EM ORAÇÃO PELO BRASIL

“Cada um contribua segundo propôs no seu coração; não com tristeza, nem por 
constrangimento; porque Deus ama ao que dá com alegria” (II Co 9.7)

"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

 Convidamos os ama-
dos irmãos para a posse 
dos missionários de nos-
sas congregações, como 
segue: Missionário Ideil-
de Gomes, Congregação 
Batista em São Félix do 
Piauí, em 18/9/14. Na 
ocasião será a despedida 
do Missionário Heleno. 
Missionário José Heleno, 

Congregação Getsêmani, em 25/9/14; Missionário Reginaldo Oliveira, Congregação   Espe-
rança, em 2/10/14. Participe!



 

CONGRESSO MISSIONÁRIO


