
Pastoral               Pr. Gilvan Barbosa

Teresina, 28 de setembro de 2014

O maior desafio da igreja moderna é 
alcançar o mundo com o evangelho de Cristo. 
Esta é a ordem do Senhor (Mt 28.19,20). 
Estamos longe deste alvo, especialmente 
quando pensamos em lugarejos, povoados 
e ilhas espalhadas pelo mundo. Não é uma 
questão apenas de ter Bíblias traduzidas 
nos vários idiomas, mas de ter crentes 
espalhados por todos os lugares.

Quando Neemias terminou a construção dos muros de Jerusalém, sua 
constatação foi: “a cidade era larga e grande, mas o povo dentro dela era pouco” 
(Neemias 7.4). Esta é também nossa constatação em relação à obra missionária: 
as cidades são largas e grandes e são poucos para “habitá-las com o evangelho 
de Cristo”. O Senhor Jesus fez a mesma observação: “a seara é grande, mas os 
trabalhadores são poucos” (Mt 9.37).

Quando a perseguição chegou na igreja de Jerusalém, “os que foram dispersos 
iam por toda parte, anunciando a Palavra” (At 8.4). Crentes espalhados pelas 
cidades e países vizinhos foi a chave do crescimento. A questão da grande 
comissão não é tanto de espalhar Bíblias, mas de espalhar “os Bíblias”, os 
crentes. Não é uma questão de levar a mensagem, mas levar mensageiros. Uma 
família cristã em uma cidade ou povoado é a estratégia de Deus. Quando um 
salvo chega a uma comunidade, ele faz diferença e causa impacto nas vidas das 
pessoas. 

O evangelho é gente salva, ganhando gente, discipulando gente. Evangelho é 
gente. Evangelho é gente em movimento; é gente indo, pregando, ensinando, 
salvando, batizando, discipulando, mas é gente. Muitos crentes não gostam 
desta ideia, porque preferem contribuir para que alguém vá. Muitos querem o 
evangelho do conforto: eu fico, você vai; eu mando bíblias, folhetos, materiais... 
mas fico... não vou... não me envolvo.

Vejo Neemias preocupado com uma cidade vazia de gente para cuidar. Vejo 
o Senhor Jesus nos mandando ir e ir a todos os lugares. Não o vejo mandando 
ficar. Não o vejo mandando enviar a Palavra, mas, sim, o pregador da Palavra. 
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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 de Adoração
• Recitativo Bíblico..................Isaías 40.8
• Hino..................154 CC, 1ª e 2ª estrofes

 “Firme nas promessas”             
• Leitura Bíblica................Hebreus 10. 23
• Hino..................154 CC, 3ª e 4ª estrofes

 “Firme nas promessas”             
• Oração                                                                          
• Louvor e Adoração........Min. De Louvor
“Deus de promessas” /  “Quebrantado” 
• Saudações e Comunicações....Pr. Gilvan
• Hino........................................400 HCC
         “Quão preciosas são as horas”                                   
• Leitura Bíblica..............1 Timóteo 2:1-4
• Momento de Intercessão
• Momento de Fidelidade.... Min. Louvor  

“Meu melhor”                     
• Campanha do Centenário

“Coral 100 Vozes”                      
• Participação musical                     

“Coral do Centenário PIB”                                                               
• Mensagem Bíblica..................Pr. Gilvan    
• Cântico......................... Min. de Louvor

“Avivamento”     
• Oração final e Benção Apostólica             

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

Quando alguém foi e os convidados não quiseram aceitar o convite, ele mandou 
que voltassem e fossem aos becos e valados para encontrar gente que aceitasse 
o convite. Gente! Gente que obedece e vai. Gente que é encontrada, e obedece 
e crê. Gente que acha gente.

O evangelho é você! Quem tem que ser espalhado, levado aos quatro cantos 
do mundo, é você. “O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz; mas não sabes 
donde vem, nem para onde vai; assim é todo aquele que é nascido do Espírito” 
(Jo 3.8). Quem é nascido do Espírito vive para seguir a direção do Espírito. Por isto 
mesmo Pedro disse que somos peregrinos e forasteiros nesta terra (I Pe 2.11). 
Não temos direção, nem paradeiro certo, o Espírito é quem nos guia. 

Espalhemos crentes pelas cidades, especialmente nos bairros sem igrejas. 
Espalhemos crentes pelos povoados. Espalhemo-nos para salvar vidas, enquanto 
é tempo.

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 (28/9 e 5/10), por 
conta da reforma de nosso templo, os cul-
tos da noite serão realizados no Centro de    
Treinamentos de Retiros (CTR) da PIB, lo-
calizado 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 man-
tido 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!

A REFORMA ESTÁ AVANÇANDO

A reforma do templo está avançando. Con-
cluímos o corrimão da rampa, a grande de 
proteção da escada, o rodapé do templo, a 
distribuição de tomadas nas laterais do salão 
de cultos e os bancos. Esta semana o trabalho 
estará voltado para o forro e iluminação. Hoje 
temos almoço pró-reforma. Ore! Contribua! 
As ofertas poderão ser depositadas na conta 
da igreja: Agência 0044-2; Conta Corrente: 
94.874-8; Banco do Brasil.



 

OS BATISTAS UNIDOS EM ORAÇÃO PELO BRASIL – COMEÇA HOJE

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 secre-
taria 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

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.

ASSISTA OS CULTOS DA PIB AO VIVO PELA INTERNET



 SOLICITAÇÕES DA CONGREGAÇÃO
GETSÊMANI

Recebemos da liderança da Congregação 
Getsêmani as seguintes solicitações: um note-
book, um datashow e brinquedos para 40 crian-
ças, para as comemorações do dia da criança. Se 
você tem condições de ajudar de alguma forma, 
entre em contato conosco: 
(86)3221.2862; 8851.2862; 
pibdeteresina@gmail.com.

CONGREGAÇÃO EM BURITI 
SERÁ A PIB DO CENTENÁRIO TRABALHO COM CRIANÇAS – 

CONGREGAÇÃO EM MURICI DOS PORTELAS

Pr. David Gomes preparando a Congregação 
em Buriti dos Montes para o concílio de orga-
nização em igreja, marcado para o dia 13/11. 
A Congregação, sendo aprovada, passará a 
chamar-se “Primeira Igreja Batista do Cen-
tenário”, em homenagem ao centenário de 
nossa igreja.

A Câmara Municipal de Teresina, por meio de 
proposta do Vereador Antônio Aguiar, realizará 
sessão solene pelo centenário de nossa igreja. 
A sessão será na sede da Câmara, no dia 

14/10/14, às 19h. 
Participe!

SESSÃO SOLENE 
EM HOMENAGEM AO 
CENTENÁRIO DA PIB

POSSE DO MISSIONÁRIO JOSÉ HELENO

Na última quinta-feira, 25/9, foi realizado, no 
templo da Congregação Batista Getsêmani, 
Esplanada do Uruguai, zona leste de Teresina, 
a posse do Missionário José Heleno da Silva, 
como líder da congregação. Na próxima quin-
ta-feira, 02/10, será a posse do Missionário 
Reginaldo Oliveira, na Congregação Batista Es-
perança, Bairro de Santa Bárbara, zona leste de 
Teresina. Participe!



 

CONGRESSO MISSIONÁRIO


