
Pastoral Pr. Gilvan Barbosa

Teresina, 12 de outubro de 2014

Nossas crianças correm sérios perigos! São os perigos 
de assalto, pornografia, pedofilia, drogas, etc. Criar filhos 
não é brincadeira! Todavia, o maior perigo que elas correm 
diz respeito ao seu futuro. A formação do caráter e da 
personalidade de uma criança decide seu futuro e o futuro da 
sociedade onde ela viverá como um adulto.

É no sentido da formação do adulto de amanhã que vejo o 
maior perigo para nossas crianças de hoje. Nossa sociedade 
está deformando as crianças brasileiras. Por quê? Porque 
temos definido para a sociedade brasileira uma visão de 
deformação e não de formação. Veja o que foi definido no decreto 7.037, de 21 de dezembro 
de 2009, que aprovou o Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH-3, no item “Objetivo 
Estratégico V, Ações Pragmáticas, letra d”: “Reconhecer e incluir nos sistemas de informação 
do serviço público todas as configurações familiares constituídas por lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis e transexuais, com base na desconstrução da heteronormatividade”. Perceba que 
este programa não só apoia todo tipo de família, mas tem a determinação de desconstruir a 
heteronormatividade. O que é isto? Heteronormatividade nada mais é que a família tradicional 
que conhecemos, da qual eu e você somos resultado: a família constituída por um pai homem 
e uma mãe mulher e filhos. Quando o governo decide pela desconstrução da família tradicional, 
judaico-cristã, ele está definindo o sistema educacional, bem como as políticas públicas, para 
desfazer o que entendemos por família. 

No caminho desta desconstrução da família tradicional surge a chamada “ideologia de gênero”. 
Esta é uma ideologia defendida para ser introduzida em nosso planejamento educacional, 
segundo a qual, o sexo não é definido biologicamente, mas é uma questão de escolha. Sendo 
assim, as crianças não serão chamadas de meninos e meninas por conta de seus órgãos sexuais, 
elas serão apenas chamadas crianças, para que decidam posteriormente se querem sem meninos 
ou meninas. Imagine você ser proibido de chamar seu filho de menino ou sua filha de menina! 
Imagine você ser obrigado a deixar que seu filho decida mais tarde se quer ser menino ou menina! 
Esta ideologia tenta inculcar em nossa mente que o sexo é uma questão de escolha, não uma 
questão biológica.

Esta visão de família, de sexo, de educação poderá ter consequências imprevisíveis no futuro 
de nossos filhos, da família e da sociedade. E há, por parte dos defensores desta visão, uma 
determinação de destruir a família tradicional. Veja a citação feita pelo site citizengo.org de 
Shulamith Firestone, em seu livro “a dialética do sexo”: “O tabu do incesto hoje é necessário 
somente para preservar a família; então, se nós nos desfizermos da família, iremos de fato 
desfazer-nos das repressões que moldam a sexualidade em formas específicas”.

Neste dia da criança fica o meu alerta para este perigo sorrateiro e silencioso que chega aos 
nossos filhos pelos decretos dos executivos, pelas leis votadas pelos legislativos que elegemos 
e se concretizam nos livros, nas revistas, nos desenhos animados, nos vídeos, etc. Atente ao 
que seu filho recebe na escola. Os filhos são herança do Senhor (Sl 127.3). Eles não são nossas 
propriedades. Criá-los e formá-los é uma responsabilidade divina!
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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 Daniel – 19h (Roberval e Dorinha)
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
• Oração de Adoração  
• Leitura Bíblica: Isaías 6.3,8           
• Hino: “Santo, Santo, Pai Bondoso!”  
               (04 HCC)
• Oração de Exaltação ao Nosso Deus
• Cânticos: “Meu alvo” ; 
                     “Se não for pra te adorar” 
• Saudações e Comunicações: 
   Pr. Gilvan Barbosa
• Leitura Bíblica: Lucas 9:23-24,26
• Hino: “Perdoa-me, Senhor” 475 HCC
• Momento de Intercessão
• Campanha do Centenário: 
   Reforma do Templo                                              
• Oração de gratidão
• Momento de Fidelidade: “Fiel a mim” 
• Participação musical: 
   Coral do Centenário                                                         
• Mensagem Bíblica: Pr. Gilvan Barbosa 
• Cântico Final: “Viver por ti” (CTMDT)                   
• Oração final e Benção Apostólica: 
   Pr. Gilvan Barbosa
• Posludio

Cultos das noites de Domingo permanecem no sítio da PIB

A previsão é que ainda teremos os cultos 
de hoje e do próximo domingo (19/10) no 
Centro de Treinamentos e 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!



 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
z• 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

A Câmara Municipal de 
Teresina, por meio de pro-
posta do Vereador Antônio 
Aguiar, realizará sessão 
solene pelo centenário de 
nossa igreja. A sessão será 
na sede da Câmara, no dia 
14/10/14, terça-feira próxi-
ma, às 19h. Participe!

A reforma está demorando mais que o es-
perado. Semana passada o forro passou da 
metade do templo. Cremos que, no início 
desta semana, ficará concluído. Virão, então, 
as luminárias e a plataforma. Ore! Precisamos 
de tudo pronto para o II Workshop e o VI en-
contro de Coros, que ocorrerão dias 24 e 25 
deste. Contribua! Precisamos honrar todos os 
pagamentos. As ofertas poderão ser deposita-
das na conta da igreja: Agência 0044-2; Conta 
Corrente: 94.874-8; Banco do Brasil.

 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 centenário, 
para ser guardada ou dada de presente a al-
guém especial. Para os que desejam adquiri-
la a um preço promocional, com pagamento 
antecipado, até 30/10, será R$ 35,00. Os 
interessados devem procurar a secretaria 
da igreja ou a irmã Olda Costa, ou o irmão 
Ribamar Mota. A previsão de chegada das 
Bíblias é 7/11/14.

Sessão  Solene em homenagem ao
Centenário da PIB

NÃO CESSE DE ORAR PELA
REFORMA DO Templo

Bíblia do Centenário



 

Jovens e adolescentes
de Hugo Napoleão

Batismos na Congregação em
Monte Alegre

Evangelização em Santa Cruz dos Milagres

Mais um Pequeno Grupo em Atividade

Os jovens e adolescentes da Congregação 
em Hugo Napoleão encontram-se toda se-
gunda, à noite, para estudar a Bíblia e evan-
gelizar os amigos. Às quintas-feiras o encon-
tro é das 5h às 6h para oração. Deus seja 
louvado em tudo!

Seis Batismos em nossa congregação em 
Monte Alegre: Camila Pires Soares, Diomar 
Oliveira Lira, Izailton Neves da Silva, Sergio 
Luis Batista da Silva, Silvania Rosal da Silva, 
Tatiane Silva de Almeida. Louvado seja 
Deus!

Além da evangelização através das aulas de reforço escolar, a Congregação em Santa Cruz 
dos Milagres, na liderança do Missionário Kelvin Pereira, está desenvolvendo o programa 
“Bom de bola, 10 na escola”, que é a evangelização de adolescentes através do futsal. Na 
liderança da jovem Maria Clara foi também iniciado um Pequeno Grupo de Adolescentes, 
que já tem três novas convertidas. Orem pela salvação de vidas naquela cidade.

Sob a liderança do irmão Roberval Nascimen-
to, foi iniciado mais um Pequeno Grupo. É o PG 
Daniel, que passa a se reunir toda terça-feira, 
às 19h, tendo por base a residência do Pr Abí-
lio Alves, no Bairro Lourival Parente. Você que 
reside nas imediações daquele bairro pode in-
tegrar-se ao PG Daniel.



 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.



 


