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Teresina, 19 de outubro de 2014

O dicionário Aulete diz que a palavra “compromisso” vem do 
latim “compromissum”, significando “qualquer combinação 
ou promessa formal, ajuste, pacto, contrato, etc.”. No capítulo 
dez do livro de Neemais nos deparamos com o povo de Deus 
arrependido e, desejando mostrar este arrependimento de 
forma concreta, assina um compromisso público e formal de 
fidelidade a Deus. O compromisso, assinado por oitenta e 
quatro de seus líderes dizia: “Nós viveremos de acordo com a 
Lei de Deus, que ele nos deu por meio do seu servo Moisés; 
obedeceremos a tudo o que o SENHOR, nosso Deus, nos manda; e cumpriremos todas as suas leis 
e mandamentos. Se quebrarmos esta promessa, seremos amaldiçoados”.

O compromisso com Deus é parte vital da vida cristã. Quando aceitamos Cristo como Salvador, 
assumimos um compromisso com Ele. Declaramos que nossa vida pertence a Ele, e formalizamos 
esta declaração pelo batismo. No batismo afirmamos que morremos e fomos sepultados com 
Ele, e também declaramos que com Ele ressurgimos para uma vida nova; “as coisas velhas já 
passaram, tudo se fez novo” (II Coríntios 5.17). Então, o compromisso foi selado dos dois lados: 
Cristo morreu, e nós, pelo batismo, morremos também; Cristo ressuscitou, e nós, pelo batismo, 
ressuscitamos para Ele. O compromisso de Cristo conosco foi formal e público: sua morte na cruz. 
Nosso compromisso com Cristo foi formal e público: o batismo, nossa declaração de morte e 
ressurreição. Ninguém pode seguir a Cristo sem um compromisso público e formal.

Paulo tinha este entendimento. Seu compromisso com Cristo era tão claro e formal, que 
afirmava: “já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo que vive em mim” 
(Gálatas 2.20). Assim como Cristo entregou a vida por ele (Paulo), este estava pronto para morrer 
por Cristo: “mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim...o que para mim era 
lucro, considerei como perda por amor a Cristo...quanto a mim, já estou sendo oferecido como 
libação” (Atos 20.24; Filipenses 3.7; II Timóteo 4.6). Este era um compromisso inabalável, de vida 
ou morte. Penso que a maioria dos crentes não entende isso, não sabe o que é compromisso 
cristão, não tem noção do compromisso assumido com Cristo e firmado pelo batismo. 

Existe um grupo de cristãos que não se firma em uma igreja local, porque não quer assumir 
compromisso, vive de igreja em igreja; é o típico crente festeiro. Aonde chega é recebido como 
visitante, com festa. Todavia, não cresce espiritualmente porque não tem compromisso com igreja 
alguma. Na verdade não se sabe onde ele dizima, onde utiliza seus dons, para quem testemunha, 
simplesmente porque não para, não firma estacas, não cria raízes. 

O segundo grupo é daqueles que, embora membros de uma igreja local, não têm compromisso 
com ela. Aparecem de vez em quando, depois desaparecem. Se assumem uma função, não a 
tratam como compromisso firmado com Deus, fazem quando dá, não levam a sério o trabalho 
que deveriam executar. 

Sofremos nas igrejas do mal do descompromisso. É uma síndrome, uma doença. Jesus diz que 
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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 Alternada: 
   2 Samuel 22: 2, 3, 29-31
• Cânticos: “Tudo é diferente”; 
                     “Deus forte”
• Oração de Louvor
• Saudações e Comunicações     
• Momento de Comunhão: 
   “Corpo e Família”
• Recitativo Bíblico: Salmos 37.3-5
• Hino: “Ele é meu e também Teu 
                Senhor” 202 HCC
• Momento de Intercessão
• Leitura Bíblica: I Crônicas 29.14b
• Momento de Fidelidade: 
   “Olhando para Cristo” 560 HCC
• Participação musical: 
    “Maravilhosa Graça”
• Mensagem Bíblica: Sérgio Mazoni                                                                                      
• Cântico Final: “Poder pra salvar”
• Oração final                                           
• Posludio

 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 30/10, será R$ 35,00. 
Os interessados devem procurar a secretaria da igreja ou a irmã Olda Cos-
ta, ou o irmão Ribamar Mota. A previsão de chegada das Bíblias é 7/11/14.

Bíblia do Centenário

Continuação da Pastoral ...
seus discípulos precisam “negar-se a si mesmos, tomar cada dia a cruz” (Lucas 9.23), assumir 
compromisso, mas isso não é observado. Jesus diz que seus discípulos precisam confessá-lo 
abertamente diante dos homens (Mateus 10.32), mas um grande número se omite desta confissão. 
Jesus diz que aquele que não é por Ele é contra Ele (Mateus 12.30), que aquele que não ajunta 
com Ele, espalha (sem Ele, lógico). Cristianismo é compromisso. Cristianismo é Compromisso com 
Cristo através da igreja local. A igreja é o corpo de Cristo, é Jesus na terra. Seu compromisso com 
Cristo tem de ser visível na igreja local. 

Como vai seu compromisso com Cristo? Ele pode contar com você? A igreja dele pode contar 
com você? O velho hino expressa: “Morri! Morri na cruz por ti: - que fazes tu por mim?”. Responda, 
em nome de Cristo Jesus.  



 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

Veja como está ficando a plataforma. Ore! 
Contribua! Precisamos honrar todos os paga-
mentos. As ofertas poderão ser depositadas 
na conta da igreja: Agência 0044-2; Conta 
Corrente: 94.874-8; Banco do Brasil. Obrigado 
por sua participação.

Avanços na reforma do templo

Culto da noite de Domingo 
permanece no sítio da PIB

Ainda neste domingo (19/10) o culto da 
noite será no Centro de Treinamentos e Re-
tiros (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. O culto do 
dia 26/10, próximo domingo, será no Centro 
de Artesanato, na Praça Pedro II. 



 

Congregação em São Félix
ganha caixa de som

Caraúbas recebe apoio missionário

Construção do templo
em Buriti dos Montes

Evangelização em Prata do Piauí

Aula de teclado em Santo Antônio

O Missionário Ideilde Gomes recebe uma 
caixa de som, doada por um irmão de nossa 
igreja. Isto facilitará os cultos no templo e nas 
casas dos irmãos. Deus seja louvado!

Irmãos da Missão “Evangeliza Sertão” 
estiveram em Caraúbas do Piauí reali-
zando o “Projeto SOS Sertão Nordesti-
no”. Foram dois dias de: distribuição de 
cestas básicas, roupas, calçados, trabalho 
com crianças, evangelização, cultos ao ar 
livre, café com autoridades locais e distri-
buição de Bíblia. Deus seja louvado pela 
ação destes irmãos em apoiar a obra mis-
sionária em nosso Estado.

As colunas já estão prontas! Agora é avan-
çar com as paredes. Dia 13/11 será a dedi-
cação. Ore!

As Congregação de Santa Cruz dos Mi-
lagres, São Félix e São Miguel da Baixa 
Grande se uniram em um culto evan-
gelístico, ao ar livre, na cidade de Prata do 
Piauí. É a união de esforços para alcançar 
mais uma cidade do interior do Estado.

Com um teclado doado pela Igreja 
Batista Emanuel, de Floriano, Piauí, as 
crianças do Projeto PIB 4/14, na Con-
gregação de Santo Antônio dos Milagres, 
começaram a receber aulas de teclado. 
Louvado seja Deus!



 Atenção! Novo Lugar!

Câmara municipal de Teresina
homenageia a PIB

Em virtude da reforma do templo de nossa igreja, as programações das noites de 24, 25, 
do II Workshop de Música e VI Encontro de Coros, bem como o culto da noite do dia 26 de 
outubro, serão realizadas no auditório do Centro de Artesanato Mestre Dezinho, na Praça 
Pedro II. Solicitamos que repassem esta informação. 

Em sessão solene do dia 14/10, a Câ-
mara Municipal de Teresina homena-
geou a Primeira Igreja Batista em Tere-
sina pela passagem de seu centenário. 
A sessão foi presidida pelo Vereador 
Ricardo Bandeira e teve na composição 
da mesa: o Vereador Antônio Aguiar, au-
tor da proposta, os pastores: Raimundo 
Mendes e Antônio Rodrigues, repre-
sentando a Convenção Batista Meio 
Norte do Brasil, Wellington Aragão, da 
Ordem dos Pastores Batistas Piauienses 
e Erivelto Brito e Vadinar Leão, da Con-
venção Batista Piauiense. A irmã Ziza, pelos seus 101 anos de idade, foi homenageada, com-
pondo a mesa e recebendo um buquê de flores, representando a membresia da PIB em 
Teresina. O Pr Gilvan Barbosa recebeu, em nome da PIB, uma placa, entregue pelo Vereador 
Antônio Aguiar, pelo legislativo Municipal. A palavra do Pr Gilvan, destacando a importância 
da PIB para a cidade de Teresina e o Estado do Piauí, foi encerrada com a entrega de um 
exemplar da Bíblia Sagrada ao Presidente da Sessão Solene. O Coral do Centenário, sob a 
regência da Ministra Francelice Mendes, cantou três músicas. 



 Aos alunos do CCM

A disciplina deste mês, do Curso de Capacitação Missionária (CCM), que seria ministrada 
nos dias 31/10 e 1/11, será oferecida em data a ser marcada. Os alunos deverão participar 
de um dos dois eventos aqui divulgados: Congresso Teológico (7/11/e 8/11) ou Congresso 
Missionário (14 a 16/11). Os dois Congressos terão como orador o Pr Alben Gaston. No Con-
gresso Missionário estamos solicitando a participação de todos os membros do Conselho 
Missionário da Igreja, dos Líderes de Pequenos Grupos, dos Missionários da Igreja e mais dois 
líderes da cada Congregação, além dos irmãos interessados na área de missões. O Congresso 
Missionário terá início na noite de sexta-feira (14/11) e terminará ao meio dia do dia 16/11, 
domingo. O local de realização será o Sítio da Igreja. Lembrando que a taxa dará direito ao 
material e à alimentação, começando com o jantar do dia 14/11. Inscreva-se já!


