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Igreja Batista do Méier
Rua Hermengarda, 31 - CEP 20710-010

Telefax: (21) 2599-3000
Site: www.batistadomeier.org.br

E-mail: igreja@batistadomeier.org.br
Organizada em 25 de dezembro de 1918

Horários:
Domingos: 

EBD: 9h • Celebrações: 9h/11h/19h
Secretaria 8h30/13h

Terças: 
Cultos de Oração 6h30/14h

Quartas: 
Quartas de Vida Plena: 19h30

Os cultos e eventos são transmitidos ao 
vivo, gravados, fotografados e divulgados 

pelo site e redes sociais da igreja.

MISSÃO
Chamados para Transformar Vidas

VISÃO
Ser uma família que celebra a vida com Cris-
to, que compartilha o amor de Deus e vive 

para fazer diferença 
no mundo em que está.

VALORES
Alegria, Amor, Comunhão, Discipulado, 

Fé, Hospitalidade, Humildade, Integridade, 
Maturidade, Palavra, Serviço

Pilares Ministeriais da IBMéier
EKKLESIA (Igreja) – Ser Povo de Deus, Corpo 

de Cristo, Morada do Espírito Santo.
KOINONIA (Comunhão) – Viver em 

comunhão a fim de compartilhar 
o amor de Deus.

DIAKONIA (Serviço) – Servir aos 
domésticos da fé e ao próximo por meio 

dos dons espirituais para supri-los em suas 
necessidades integrais.

MARTIRYA (Testemunho) – Proclamar o 
poder transformador de Deus em Cristo 

por meio do testemunho pessoal, de ações 
coletivas de evangelismo e do sustento da 

obra missionária local e no mundo.

Ministérios
Administração 

Mary Ruth A. dos Santos Schulze 
Adoração e Culto 

Luis Armando de Oliveira
Comunhão 

Rute Gomes Ferreira
Diaconal 

Maria Isabel Barreto Marques Silva
Ensino e Discipulado 
Pr. Pedro Jorge Farias

Evangelismo e Missões
Lívia Fontes Farias

Juventude
Pr. Israel Vieira Magalhães

Frente Missionária
Missão Bethesda

Pr. Augusto Leandro Araújo

O BINÔMIO DA GLÓRIA

“... e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas 
também nos gloriamos nas tribulações,...” (Rm 5.2b-3a NVI)

 A dor é real. O mal é presente. O sofrimento é humano.
Porém há glória em tudo isso. Há uma perspectiva que cicatriza as feridas. 
Há um olhar que aquece o corpo gelado, que enxuga as lágrimas, que traz 
paz ao coração.
 A isto eu chamaria de binômio da glória – tribulação e esperança. 
Paulo afirma que há glória nas duas experiências. A primeira produz a segunda. 
A segunda só se conhece depois de se passar pela primeira. A primeira nos 
lembra que somos carne e osso. A segunda nos lembra que fomos feitos para 
a eternidade. Assim sendo, não se excluem. Ao contrário, se completam e se 
fundem para formar e lapidar joias que pertencem à eternidade.
 Gloriar-se na tribulação? Parece algo distante e irreal...
 Henri Nouwen afirma que “a vida espiritual só pode ser real quando 
é vivida em meio aos sofrimentos e às alegrias do aqui e agora”. Há, portanto, 
uma perspectiva espiritual, com a mente de Cristo, que nos capacita a 
enxergar e ir além.
 A verdade é que palavras eloquentes não conseguem nos conduzir 
em meio ao sofrimento. Precisamos de algo mais. Por isso, Paulo fala que 
a tribulação (sofrimento) produz experiência. Passamos da teoria para a 
comprovação de campo. Deixamos as cadeiras da sala de aula para encarar 
a vida. Vemos a fé começar a agir. Seja em nós por meio dos outros, ou nos 
outros por meio de nós.
 A dor tem o poder de despertar a solidariedade e a generosidade. Faz 
parte do processo tornarmo-nos sensíveis. E faz sentido: se no sofrimento 
pensamos só em nós mesmos, as perspectivas desaparecem. Ao contrário, se 
olhamos para nossos semelhantes, o horizonte se amplia. Descobrimos que 
não estamos sós. Isto é experiência!
 Em meio à dor, nasce a esperança. Ela desvenda um futuro. Ela revela 
as possibilidades. Ela não é causa. É efeito. É fruto da nossa persistência. 
Trata-se da teimosia virtuosa. É Deus presente enquanto sofremos tomando-
nos pela mão, moldando o caráter, aperfeiçoando a visão, preparando-nos 
para a plenitude.
 Ter esperança é confiar que Deus é mais forte que a vida e a morte. É 
descansar de que ele já venceu!
 O choro pode durar uma noite. O céu pode estar nublado. O mar 
pode estar revolto. Os açoites podem ser incontáveis. As feridas, profundas. 
Deus permanece soberano!
 Na outra extremidade da dor está a esperança que não decepciona 
(Rm 5.5). Deus é a fiança da nossa alegria.
 Dor é sofrimento, mas é também esperança. Um binômio difícil de 
conciliar-se. Pouco lógico. Às vezes, distante. Mas possível e real.
 Há uma glória nisto - a glória do Pai!
 “Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória 
para sempre! Amém.” (Rm 8.36)

Com carinho,
Seu pastor



Vêm aí os Novos Pequenos 
Grupos Multiplicadores!

Estamos com novos PGMs e é claro que 
você não pode ficar de fora. Escolha o que 
mais se encaixa à sua agenda e participe 
deste momento de comunhão e aprendiza-
gem entre os irmãos, mas, principalmente, 
de multiplicação de discípulos. Ah! E não se 
preocupe, os demais grupos também per-
manecem normalmente. É a IBMéier ofere-
cendo a você diversas opções de locais e 
horários para colaborar ainda mais com o 
seu crescimento espiritual e com a expan-
são do Reino de Deus. 
Inscreva-se em: bit.ly/pgmultiplicador

Campanha Novos Desafios
até 

07/01/2020
Entrada

OD-Campanha

Entrada
OD-Ceia 

Natal
Despesas Saldo Atual

Total 
Promessas

296.810,00 296.810,00

Total recebido 158.389,96 10.697,06 -55.974,07 113.112,95

Calendário 
Janeiro 2020                                    

14 a 17 – Projeto Triunfar, 
9/15h  

14, 21, 28 - MCM e 
Programação, 14h/ 15h  

16, 23, 30 – CAFE Feminino, 
Sala 402, 15h /// CAFÉ 
Masculino, Sala de Reuniões, 
19h

Nossa Campanha continua 
em 2020!
 
A Obra de Deus e o investimento no 
crescimento do Reino não vão parar! 
Mantenha sua contribuição ao longo 
dos treze meses programados, ou 
junte-se àqueles que já assumiram esse 
compromisso, com o valor de R$ 70,00*, 
para que possamos atingir os seguintes 
alvos: 
• Obras de infraestrutura no templo.
• Muro e calçada da IBMéier.
• Pavimentação do estacionamento.

*Este é um valor sugerido de cota ideal, para 
alcançarmos o nosso desafio no prazo de 13 
meses. Fique à vontade para contribuir com o 
que você desejar, seja mais ou menos do que 
esse valor.

Módulo 
de 

Juniores
A Escola Bíblica 
Dominical do 

Módulo de Juniores 
estará em recesso 
durante o mês de 

janeiro. 
Reiniciaremos as 

nossas atividades 
no primeiro 
domingo de 

fevereiro. Até lá!



Seja bem-vindo(a) à Igreja 
Batista do Méier! Queremos 
conhecer você, e para isso 
pedimos que preencha 
este Cartão de Conexão 
e entregue-o a um dos 
membros da Equipe de 
Hospitalidade à saída do 
culto. Obrigado! Quero ser batizado

Data do Preenchimento:
____/____/2020

E-mail:

Tel.:

QUAL A SUA DECISÃO HOJE?

Enfermos

Adaltina de Menezes Pinheiro, Aída 
Amaral, Alessandra Câmara Simões, 
Amarilis da Costa Fontoura Cruz, Car-
mem Lúcia, Cilli da Silva Moraes, Cín-
tia Miguel da Costa (filha de Emilia e 
Amós Costa), Cristiano Barbosa (irmão 
de Edeleusa Barbosa), Deise Barbosa 
de Souza (filha de Judith e Benjamim), 
Eleosina Brito da Costa, Eliane Nunes, 
Gabriela Neves Maia Rodrigues, Helio 
Pinto da Silva, Iraci Rodrigues, Jannes 
Gomes Ferreira Filho (Janinho), João 
Maria da Silva, João Pedro (sobrinho de 
Josiane Cristina), Josiane Borralho da 
Silva, Josilda Afonso, Lívia Ferrão (mãe), 
Lucia Couto deMarco, Luinízia Santos, 
Luiz Paulo Campos, Maria Castro, Ma-
ria das Graças de Sousa Medeiros, Maria 
Natividade Barbosa (mãe de Edeleusa 
Barbosa), Marlene Sampaio, Mauro Ta-
deu (genro de Graça Souza), Niel de 
Souza Fiaux, Noemia Vieira Barbosa, 
Otília dos Anjos Ferreira da Silva, Rita de 
Cassia Lins Vieira Teixeira, Rosana Le-
mos, Sergio Ricardo Ramos de Carva-
lho, Suzane Maria Scheidegger Ferrão, 
Teresinha de Jesus Oliveira, Therezinha 
de Almeida da Costa, Vítor Carvalho 
Gomes, Zenair Gonçalves.

Se você deseja incluir ou retirar al-
gum nome da relação de enfermos, 
por gentileza, utilize para isto o Car-
tão de Conexão disponível no Bole-
tim. Escreva o nome do enfermo a 
ser incluído ou retirado e entregue na 
Recepção.

Colóquio

Encerramos nosso ciclo de debates a partir da 
obra “Inteligência humilhada”, de Jonas Madu-
reira; em breve ofereceremos mais detalhes de 
nossas experiências. Nosso próximo encontro 
será no dia 19 de janeiro, às 11h, na sala 404; 
trabalharemos com o livro “O evangelho em uma 
sociedade pluralista”, de Lesslie Newbigin. Para o 
autor, conhecer a verdade é sempre uma experi-
ência arriscada e requer um compromisso pesso-
al, e isso pede mais do que uma simples investi-
gação. Esperamos que você encontre motivação 
para envolver-se com o tema. Para uma partici-
pação produtiva você deverá ler a obra antes do 
encontro, pois não se trata de uma palestra, mas de um momento de troca 
de impressões, compreensões e incompreensões advindas da leitura.
Leia, estude e compartilhe.

Leitura Bíblica 2020

Já estão disponíveis os roteiros com os textos bíblicos (versão EPUB) para 
tablet e smartphone, no nosso aplicativo e no site.
São três formatos para leitura: sequencial, trechos selecionados e o plano 
de leitura MCheynne.
Você encontra no app e no site as instruções para fazer o download e 
instalação.

Falecimento

Faleceu dia 4 de janeiro, aos 94 anos, após longo período de enfermidade, a 
irmã Noêmia Ribeiro Fontes. Era mãe de nossa amada Arlete Ribeiro Fontes 
Farias, sogra do Pr. Pedro Jorge e avó de Leonardo, Renata e Lívia. Não era 
membro da IBMéier. Pedimos ao Senhor que abençoe com consolo cada 
um dos familiares, ao tempo que agradecemos a Ele  por essa vida tão 
amada e preciosa. 

“Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor”. 
Apocalipse 14.13  



Escreva aqui seus pedidos de oração e nossa equipe de oração estará intercedendo 
junto ao Senhor por você, ou use este espaço para deixar seu recado para o pastor.

Igreja Batista do Méier: CNPJ 42.214.635/0001-31
Entregue seu comprovante no envelope, 

discriminando os valores e mês de referência, 
ou encaminhe para o e-mail 

tesouraria@batistadomeier.org.br 
Você também pode enviar pelo número do 
whatsapp (21) 96808-7341,  exclusivo para 

assuntos relacionados à tesouraria.

Prezado irmão, convidamos você a adotar um 
novo procedimento para entrega de seus dízimos 
e/ou ofertas: faça, preferencialmente, depósito 
bancário em Conta Corrente da igreja, cujos da-
dos são informados neste boletim, seguindo as 
instruções referentes ao envio do comprovante
por e-mail ou pelo envelope próprio. É possível, 
ainda, valer-se de máquina de cartão de débito, 
disponível em nossa secretaria; entretanto, à se-
melhança do uso de cheques, esta opção
traz custos financeiros, por acarretar cobrança de 
taxas pelos bancos.
Sua cooperação trará economia para nossos 
cofres, permitindo o melhor emprego das con-
tribuições em atividades-fim da igreja. A menor 
movimentação de dinheiro em espécie e em che-
ques também favorecerá a segurança de nossos 
ambientes de culto, aos domingos, e das depen-
dências de trabalho - tesouraria e secretaria - ao 
longo da semana.

Aniversariantes - Janeiro
12 - Alexandre da Silva Ferreira, Caio Estrela de Brito, Cristini Rodrigues 
Ramos de Almeida, Dinéa Guimarães Bezerra, Gloria Greice da Costa 
Gomes da Silva, João Victor de Almeida dos Santos, Regina da Costa 
Tatagiba, Telma de Moraes Rodrigues. 

13 - Ieda Maria da Silva, Marcio Silva Costa, Vilma Leocadio.

14 -  José Elias de Faria, Monique Beatriz da Silva Lassarot, Nicholas 
Silvestre Vianna Ferreira, Ronaldo Alves, Selma Eunice Aguiar Franco, 
Wladilene da Costa Ferreira Pimentel.

15 - Claudio Cesar Barbosa, Isaac Heider Corrêa Faria da Silva, Isabel 
Louvize Pinto, Isabela Moreira Gonçalves Ferreira, Queila Holandino 
Mojon, Ricardo Conceição de Azevedo.

16 - Ada da Silva Carvalho, Beatriz de Oliveira Mendoza, Fernanda Alvarez 
Beserra Nogueira, Giselle Rosane Ferreira da Cunha Cardoso, Millena dos 
Santos Cavalcanti, Paola Magalhães Macchi, Queren Tedeschi da Silva.

17 - Lucas Medeiros dos Santos Garcia, Maria Cristina Perfeito Ramos, 
Maria Lucia dos Santos, Valdelice Pereira de Oliveira. 

18 - David Caetano Santos, Maria Cristina Andrade Strugo Gaspar.

19 - Alessandra Gonçalves da Silva, Bruna Nunes Viga, Deise dos Santos 
Ribeiro, Lincoln Willians da Silva.

Bodas - Janeiro
12 Noemia e Waldemiro de Oliveira Silva 74 Macieira 

13 Marcia e Gilmar Ribeiro Leite 36 Cedro 

13 Elisabete e Gilson Lima Dias 31 Nácar 

13 Barbara e Marcelo dos Santos Silva 25 Prata 

13 Gisele Santos e Marco Antonio P. Accardo Filho 8 Barro

14 Aline Pamela Santiago e Leandro Brilhante Regly 4 Flores

15 Sheila e Fabio Araujo Frauches  20 Porcelana 

16 Vera Lucia e Abdias Barreto da Silva Neto 27 Crisoprásio 

16 Denise Silva e Joel David Mohlsick 5 Madeira

17 Claudia e Alexandre Borges 33 Crizopala 

17 Elisabete e Humberto José Câmara Simões 37 Aventurina 

17 Elza e Luiz Alberto Lima Reis 41 Seda 

17 Maria José Pereira e Thiago Grijó Silva 6 Perfume 

18 Carla e Jorge Fernando de Albuquerque Luna 23 Palha 

18 Roseane e Sidnei Ramos de Oliveira 28 Hematita 

19 Ana Cristina e Carlos Alberto Araujo Rodrigues 29 Erva 

19 Adriana Vieira e Fabio Gonçalves Pessanha 2 Algodão 

20 Vilma e Cosme Antonio de Moraes Regly 36 Cedro 

22 Sandra e Ciro Villanova Benigno  32 Pinho 

23 Sirlane Souza e Gabriel dos Santos Pereira 4 Flores


