
Pastoral

Teresina, 21 de setembro de 2014

Estamos no mês da pátria e também nosso 
mês de esforço para a evangelização do Brasil. 
Nossa participação financeira para Missões 
Nacionais será através do SIM – Sistema 
Integrado de Missões, onde cada irmão 
contribui com 1% de seus rendimentos para 
missões. O SIM dos meses de julho, agosto e 
setembro será destinado à Junta de Missões 
Nacionais como nossa oferta de 2014. Então, 
não deixe de participar; faça seu esforço pela salvação do Brasil.

Veja o texto que o Pr. Fernando Brandão, Diretor Executivo da Junta de Missões 
Nacionais, escreveu, para a campanha, sobre o tema “é tempo de multiplicar nosso 
esforço”:

Viajando e visitando igrejas pelo Brasil tenho conhecido vários promotores de Missões. 
Fico impressionado com a dedicação e o envolvimento dos irmãos com as campanhas 
missionárias. Pessoas que são apaixonados pela obra missionária e se comprometem 
em servir ao Senhor com alegria para que mais recursos sejam investidos na expansão 
do Reino dos Céus. Posso ver o brilho nos olhos dos nossos queridos promotores de 
missões quando falamos em promover mais uma campanha missionária. 

A chama no coração arde e a mente começa a trabalhar para usar bem as oportunidades 
e as estratégias disponíveis, visando sempre glorificar o nome do Senhor Jesus e levantar 
mais investimentos para a obra missionária. Os promotores de missões são usados 
poderosamente pelo Senhor para que a campanha missionária atinja seus objetivos e 
mais missionários sejam enviados aos campos. Consequentemente, mais vidas serão 
abençoadas e o nome de Jesus adorado e glorificado. O promotor de missões é alguém 
que está em missão e alinhado com os interesses do Reino de Deus, pois ele trabalha 
para que o Reino se expanda e alcance o maior número de corações com a Palavra 
transformado de Cristo.

 A cada ano temos o privilégio de realizar mais uma campanha missionária. E o sucesso 
da campanha depende muito da participação do promotor de missões. Por isso gostaria 
de pedir encarecidamente a cada promotor de missões que dedique o seu melhor 
nesta campanha, pois precisamos levantar uma grande oferta para o envio de mais 
missionários e a abertura de novos projetos em todo o Brasil. Não podemos recuar nem 
perder as oportunidades que Deus está nos dando de alcançar muitas pessoas com 
o evangelho na nossa geração. O momento é agora! Os campos estão brancos para a 
colheita. Vamos semear em abundância pois já começamos a colher muitos frutos. 
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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.....Min. de Louvor 

“Me derramar”                            
• Oração de Exaltação
• Leitura Bíblica.........Sl 105:2-4; Jó 41:22                                                                        
• Louvor e Adoração.........Min. de Louvor

“Aleluia” 
“Agnus Dei” 

• Saudações e Comunicações....Pr. Gilvan
• Interlúdio......................Min. de Louvor

“Desperta-me” 
• Campanha do Centenário   

“Projeto  PIB 4/14”
• Oração de Intercessão
• Momento de Fidelidade...........560 HCC  

“Olhando para Cristo”                      
• Participação musical

“Jéssica Cantanhede”
• Mensagem Bíblica..................Pr. Gilvan 
• Cântico..........................Min. de Louvor   

“Meu alvo”                    
• Oração final e Benção Apostólica   

“Pr. Gilvan Barbosa”
• Posludio...........................Instrumental

Outro dia uma mulher que morou 22 anos nas ruas de São Paulo e foi resgatada há mais 
de quatro anos pelo Projeto Cristolândia me encontrou em Belo Horizonte e me disse: 
“Muito obrigada Pastor, porque vocês se importaram comigo que não tinha nenhum valor 
para a sociedade. Eu dormia na rua, comia do lixo, e quando chovia meu papelão molhava 
e eu amanhecia toda molhada porque não tinha onde me abrigar. Hoje eu sou da equipe 
de Missões Nacionais e participo da Cristolândia em Minas Gerais. Sou uma mulher livre 
para a glória de Deus”. Precisamos multiplicar estes testemunhos de vidas transformadas 
em todo o Brasil. Isso também depende de você querido promotor de missões. 

Aproveito o momento para lhe agradecer, meu querido promotor de missões, porque 
sua dedicação e comprometimento com a causa do Mestre tem proporcionado que a 
obra avance em nosso país. Conto contigo em mais esta campanha de Missões Nacionais 
para levantarmos uma oferta maior do que a do ano passado e atingirmos o alvo global 
de 17 milhões.

Pr. Fernando Brandão 

Diretor executivo da Junta de Missões Nacionais

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

NOVO LOCAL PARA OS CULTOS DA NOITE 
DA PIB EM TERESINA

Nos próximos domingos (21/9, 28/9 e 
5/10), por conta da reforma de nosso tem-
plo, os cultos da noite serão realizados no 
Centro de Treinamentos de Retiros (CTR) da 
PIB, localizado na Estada da Usina Santana, 
a 900 metros da rotatória da BR 343, que dá 
saída para Altos. O CTR fica quase em frente 
ao clube da OAB. O horário do culto será 
mantido em 18h30. Pedimos aos irmãos que 
têm carro para passar no templo da PIB en-
tre 17h40 e 18h00 para dar carona aos que 
não possuem transporte. A EBD e o culto 
da manhã continuarão sendo realizados em 
nosso templo. Precisamos da união e partici-
pação de todos, para que possamos concluir 
a reforma do templo dentro do cronograma 
previsto. Ajude! Participe!

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.



 OS BATISTAS UNIDOS EM ORAÇÃO PELO BRASIL

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 guardada 
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.

"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

MAIS UMA CAMPANHA CELEBRATIVA AO NOSSO CENTENÁRIO

O SIM É MISSÕES NACIONAIS. PARTICIPE!

Participe do SIM – Sistema Integrado de Missões. Nossa 
igreja participa de quatro ofertas missionárias ao ano: 
Missões Mundiais – MM, Missões Estaduais – ME, 
Missões Nacionais – MN e Missões Locais – ML. O SIM 
é uma forma sistemática de você participar das quatro 
ofertas. O SIM facilita sua contribuição, evitando sacrifí-
cios de última hora. Como funciona o SIM? Você contri-
bui com 1% (um por cento) mensal de seu salário, isto 
é, ao entregar o dízimo (10%), você acrescenta mais 1% 
(um por cento) para o SIM. Nossa igreja faz, então, a 
distribuição das contribuições da seguinte maneira: 

janeiro a março – MM; abril a junho – ME; julho a setembro – MN; outubro a dezembro 
– ML (Obra Missionária da PIB). Setembro é o mês de Missões Nacionais. Agora o SIM é 
Missões Nacionais. Participe!



 PROJETO PIB E CIDADANIA
 NO BAIRRO DE SANTA BÁRBARA

Domingo passado 14/9/14, levamos os pro-
gramas sociais “PIB e Cidadania” e “Sorria Piauí” 
à Comunidade de Santa Bárbara, zona leste de 
Teresina. Foram atendidas 123 pessoas, com 
275 procedimentos. Tivemos os seguintes ser-
viços: médico (Clínico Geral e Pediatria), odon-
tológico, aferição da pressão arterial, corte de 
cabelo, assistente social, nutricionista, Psicólo-
go,  dosagem  de  glicose,  limpeza  de pele e 
advocatício. O próximo impacto será no Bairro 
da Cerâmica Cil. 

COMPIB EM NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

 Já nos preparando para a construção do tem-
plo da Congregação em Buriti dos Montes, 
que deverá ser inaugurado no dia 13/11, os           
banheiros já estão prontos. Louvamos a Deus 
pela disposição da Congregação em executar 
a obra. Este templo será construído em parce-
ria com a Missão Internacional da Esperança     
(IMHOPE).

PREPARATIVOS PARA A CONSTRUÇÃO
 DO TEMPLO EM BURITI DOS MONTES

 O Conselho Missionário de nossa igreja 
(COMPIB) esteve presente, no último 11/9, 
na Congregação em Nossa Senhora de   
Nazaré para a despedida do Missionário 
Walton Carvalho. Na ocasião entregamos 
a direção da Congregação à PIB de Campo 
Maior. 
A Congregação em Santa Cruz dos Milagres uniu-se à Congregação em São Félix para alcançar 

vidas para Cristo. O Missionário Kelvin Pereira, líder da Congregação em Santa Cruz, está dando 
aulas de violão para adolescentes da cidade de São Félix. As aulas são parte do projeto evan-
gelístico do Missionário Ideilde Gomes, líder da Congregação em São Félix. Ore por este projeto.

CONGREGAÇÕES UNIDAS PARA SALVAR VIDAS

POSSE DO MISSIONÁRIO IDEILDE GOMES

Na última quinta-feira, 18/9, foi realizado, 
no templo da Congregação Batista em São 
Félix do Piauí, a posse do Missionário Ideilde 
Gomes como líder da congregação. Na oca-
sião ocorreu também a despedida formal do 
Missionário José Heleno, que estava à frente 
da Congregação. O templo estava lotado com 
representação da Assembleia de Deus local e 
das igrejas Batistas em Santa Cruz, São Miguel 
da Baixa Grande, Congregação Getsêmani, em 
Teresina, e da PIB em Teresina. Ore por este 
novo desafio na vida do Missionário Ideilde e 
sua família. Na próxima quinta-feira, 25/9, será 
a posse do Missionário José Heleno, na Con-
gregação Batista Getsêmani. Participe!



 

CONGRESSO MISSIONÁRIO

UM DIA DE LAZER PARA AS CRIANÇAS DO 
PROJETO PIB 4/14, EM BURITI DOS MONTES

Visite a página do projeto no Facebook, e 
veja o trabalho que nossos missionários estão               
realizando: https://www.facebook.com/pages/
Projeto-Pib-414-No-Piau%C3%AD/1388639241
402400?fref=ts

CONGREGAÇÃO EM CARAÚBAS 
ALCANÇANDO OS POVOADOS

Culto no dia 9/9 no povoado Tamboril. 
Deus seja louvado!


