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Teresina, 05 de outubro de 2014

Estamos estudando, há alguns meses, o 
livro de Neemias. Este é um bom exemplo 
para nós de uma fé cidadã. Ele trabalhava no 
Palácio do rei Artaxerxes. Sua situação era 
confortável. Estava a mil quilômetros distante 
de Jerusalém. Mesmo assim, quando toma 
conhecimento do estado de destruição da 
cidade, ele chora, pranteia e ora por quarenta 
dias, pedindo a Deus as condições para fazer 
algo para mudar o quadro de vida de seu povo. 

O povo de Jerusalém estava há quase cem anos vivendo no meio de escombros. Para 
eles a situação era normal. Para Neemias tudo aquilo depunha contra sua fé e o nome 
de seu Deus. Após chegar à cidade, e pessoalmente fazer o diagnóstico da situação, 
ele desafia o povo a mudar de atitude, a abraçar a mudança necessária. Era o desafio 
de levantar um muro de 12 metros de altura, por 7 de largura e um perímetro de 
cerca de 500 metros. Bastou a palavra do servo de Deus para que o povo recobrasse o 
ânimo e colocasse “a mão na massa”. Governadores, filhos de governadores, ourives, 
perfumistas, comerciantes, sacerdotes, não importava a classe ou posição social, todos 
consideraram a obra de construção uma questão de fé. Aquilo não era algo secular, era 
uma intervenção de Deus na vida social do povo.

Não podemos fechar os olhos diante do quadro de destruição ética, moral e social em 
que vive nossa gente. Agir diante deste quadro é uma questão de fé cidadã. Quando leio 
o Palavra de Deus dizendo que “bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor” (Sl 
33.12), não encontro uma interpretação neotestamentária para um Estado teocrático, 
mas vejo nas palavras do salmista um desafio para um Estado, cujos cidadãos sejam 
servos do Senhor. Uma nação onde servos de Deus ajam com justiça, retidão e acima de 
tudo vendo-se como ministros de Deus em benefício de salvos e perdidos.

Quando leio meu Senhor dizendo que somos sal e luz deste mundo (Mt 5.13,14), vejo 
em suas Palavras a verdade que fomos salvos com a finalidade de mudarmos o ambiente, 
a sociedade em que vivemos, dando-lhe valores cristãos, como também direção para 
encontrar saídas para seus males. Estes sempre existirão até a vinda de Jesus, pois são 
consequência de uma humanidade corrompida pelo pecado. O que não pode, nesta 
sociedade corrompida, é o sal perder o sabor e a luz o seu brilho. O servo de Deus não 
pode acostumar-se a um mundo sem valores dignos, um mundo de destruição, como o 
povo de Jerusalém havia se acostumado.

 Eu e você somos desafiados a vivermos uma fé cidadã. “Se o meu povo, que se chama 
pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus 
caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra” 
(II Cr 7.14). A partícula “se” é uma condição de fé em um Deus que ouve, perdoa e sara 
a terra. Ele muda a realidade da terra, da sociedade, mas isso condicionado a uma fé 
cidadã, uma fé que espera e busca a mudança.
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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
- Chamada à Adoração................ Min. de Louvor 

“Vem esta é a hora da adoração”                
- Recitativo Bíblico.................  Filipenses 2.10-11
- Oração de Adoração                                                                      
- Louvor e Adoração .................   Min. De Louvor

 “Tu és soberano”  /  “Reina em mim”
- Saudações e Comunicações................Pr. Gilvan
- Leitura Bíblica .............................. Isaías 55.6-8
- Momento de Intercessão

CAMPANHA DO CENTENÁRIO
- Campanha Sorria Piauí...............Francisco Filho
- Oração de gratidão
- Momento de Fidelidade ......................496 HCC      

“Barnabé, homem de Deus”                
- Participação musical ......................João Araújo                                                           
- Mensagem Bíblica.................Pr. Gilvan Barbosa 
- Cântico Final ...........................  Min. de Louvor

“Preciso 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



 NÃO ESQUEÇA: O CULTO, À NOITE, SERÁ NO CTR
O culto da noite de hoje, 5/10 e da noite de 

12/10, por conta da reforma de nosso templo, 
serão realizados no Centro de Treinamentos e 
Retiros (CTR) da PIB, localizado na Estrada 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 
entre 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 participação de 
todos, para que possamos concluir a reforma 
do templo dentro do cronograma previsto. 
Ajude! Participe!

NÃO CESSE DE ORAR PELA REFORMA DO TEMPLO
Deus tem nos abençoado de maneira sem igual na re-

forma do templo. Conseguimos baixar o orçamento de 
todos os itens e já compramos o material necessário 
para a nova iluminação e forro. Esta semana o novo 
forro e a nova iluminação começam a ser colocados. 
Ore para que possamos concluir o necessário para a 
realização do II Workshop de Música e o VI Encontro 
de Coros no templo. Suas orações e contribuições são 
necessárias para que cumpramos todos os compromis-
sos e prazos. Ore! Contribua! As ofertas poderão ser 
depositadas na conta da igreja: Agência 0044-2; Conta 
Corrente: 94.874-8; Banco do Brasil.

CULTOS PELA INTERNET

Assista nossos cultos pela internet. Acesse http://new.livestream.com/pibteresina1/
events/2200578 e assista os cultos dos domingos anteriores. Divulgue este site entre seus 
familiares e amigos, para que possam também ouvir a Palavra de Deus.



 

MISSIONÁRIO PARA MURICI DOS PORTELAS

O pastor Gilvan Barbosa, junta-
mente com o Diácono Dionísio 
Almeida, Presidente do Conselho 
Missionário da Igreja, estiveram na 
cidade de Murici dos Portelas, na 
última terça-feira, 30/9, levando o 
Missionário, Evangelista de Sousa, 
para o mesmo conhecer a cidade e 
a Congregação, com a possibilidade 
de assumir sua liderança a partir de 
janeiro de 2015. Os irmãos foram 
recebidos pelo Missionário Hélio 
Alves e sua esposa, Raimunda Tor-

res, que apresentaram a cidade e a congregação ao Missionário Evangelista. Ficamos em 
oração pela condução do Senhor na vida deste servo de Deus. Também solicitamos con-
vênio à Convenção Batista Piauiense para o sustento do referido obreiro. Ore por mais 
este desafio.

REUNIÃO DO CONSELHO MISSIONÁRIO DA PIB
O Conselho Missionário da PIB reuniu-se na última 
quarta-feira, 1/10, para deliberar sobre mudanças na 
composição do mesmo e tratar das próximas programa-
ções celebrativas ao centenário de nossa igreja. Foram 
aprovadas: 1) o nome do irmão Roberval Pereira em   
substituição ao  irmão  Reginaldo  Oliveira,  que deixou a 
função de suplente do Conselho para assumir a  liderança 
da Congregação Esperança; 2) O irmão Roberval assumiu 
a Tesouraria do Conselho, em substituição à irmã Ales-
siane Lima, a pedido desta; 3) Programação para Buriti dos Montes: Chegada dos ameri-
canos – 8/11; Condução do trailer para Buriti -8/11; Mutirão de Ação Social – 9/11; Ação 
Social Odontológica – 10 a 13/11; Batismos – 12/11; Dedicação do templo e organização 
da igreja – 13/11; 4) Programação para Caraúbas: organização da igreja – 29/11; 5) A irmã 
Carla Raquel foi eleita como responsável pelos relatórios do PIB 4/14 aos pais adotivos; 
6) A irmã Ana Paula Nascimento foi eleita responsável pelos relatórios das congregações. 
Deus seja louvado pela vida destes irmãos.



 

PROJETO BURITI DOS MONTES
Na última terça-feira, 30/9, o pastor Gilvan, o 

Presidente do Conselho Missionário, Dionísio 
Almeida, o irmão Elcio Barroso e o irmão Evan-
gelista Sousa, estiveram em Buriti dos Montes 
definindo a estrutura para a construção do tem-
plo, bem como as ações para o trabalho com os 
irmãos da IMHOPE e a organização da igreja. 
Dois pedreiros ficaram contratados para o início 
da fundação. O cronograma está assim definido: 
chegada da equipe de americanos – 8/11; saída 
do trailer para Buriti – 8/11; mutirão social em 
Buriti – 9/11; projeto “sorria Piauí” em Buriti – 
10/11 a 13/11; batismos em Buriti – 12/11; orga-
nização da igreja em Buriti – 13/11. Retorno dos 
irmãos da IMHOPE – 17/11.

POSSE DO MISSIONÁRIO REGINALDO OLIVEIRA

Na última quinta-feira, 02/10, foi 
realizado, no templo da Congrega-
ção Batista Esperança, no Bairro de 
Santa Bárbara, zona leste de Teresina, 
a posse do Missionário Reginaldo 
Oliveira, como líder da congregação. 
Deus o abençoe na liderança da Con-
gregação e no desafio de organizá-la 
em igreja em 2015.

CONGRESSO MISSIONÁRIO

Tudo pronto para o Congresso Missionário “Obreiro aprovado por Deus”: pastas, certifica-
dos e crachás. O programa terá início na noite de 14/11, no Centro de Treinamentos e Retiros 
(CTR) da PIB. São apenas 100 vagas. O investimento é de R$ 30,00. Cada participante deverá 
levar, além de pertences pessoais: bíblia, caderno, rede ou colchonete. Estamos orientando 
a que todos os missionários da igreja se inscrevam, juntamente com dois líderes das con-
gregações. Também estamos orientando a que todos os líderes de Pequenos Grupos e os 
membros do Conselho Missionário se inscrevam. Precisamos equipar nossa liderança. Não 
deixem para a última hora, pois as vagas são limitadas aos primeiros que se inscreverem. Os 
valores das inscrições podem ser depositados na conta da PIB: Agência 0044-2, Conta Cor-
rente 94.874-8, Banco do Brasil e o comprovante, com os dados dos inscritos, enviados para 
o e-mail: pibdeteresina@gmail.com. Encerramento do congresso: 16/11, meio dia, com o 
almoço.



 

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 paga-
mento antecipado, até 30/9, será 
R$ 35,00. Os interessados devem 
procurar a secretaria da igreja, 
a irmã Olda Costa, ou o irmão    
Ribamar Mota.


