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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 

Pr. João Reinaldo Purin Jr ex officio
Comunhão 

Rute Gomes Ferreira
Diaconal 

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

Evangelismo e Missões
Lívia Fontes Farias

VOCÊ ESTÁ SOBRECARREGADO?

 Apressada. Frenética. Sobrecarregada. Fora de controle. Estas palavras des-
crevem a sua vida? Sentar-se numa cadeira de dentista ou passar por uma cirurgia 
são as suas únicas idéias para escapar da correria insana?
 Estamos obcecados pela idéia de irmos cada vez mais depressa. Com-
pramos produtos que prometem rapidez. Despachamos itens pelo correio expres-
so. Fazemos telefonemas de longa distância por meio de uma empresa chamada 
“Sprint” (em inglês, corrida de velocidade). Fazemos dieta da “Slim Fast” (fast, em 
inglês, que pode significar “jejum” e “rápido”). Algumas pessoas compram roupas 
esportivas da “Speedo” (speed, em inglês, velocidade)! Além da celeridade, nossas 
vidas são também muito complexas. Existem diversos aspectos em nossas vidas: 
filhos, família, trabalho, escola, tempo pessoal, amigos, vida social e espiritual, res-
ponsabilidades ocasionais e muito mais. Li que em geral os administradores man-
têm uma média de 36 horas de trabalho empilhadas sobre suas mesas e que eles 
consomem três horas por semana apenas para arrumar estas pilhas!
 Pra piorar, vivemos essa realidade hoje de Home Office (trabalho em casa) 
que complicou demais nossas agendas, organização dos horários e a divisão  
de tarefas!
 Componentes da Vida + Personalidades + Estágio da Vida + Crises + Inse-
guranças = SOBRECARREGADO. Quando você se encontra sobrecarregado, pode 
experimentar estresse, fadiga, frustração, ira, medo, lágrimas, enfermidades, pres-
sões, relacionamentos feridos, ressentimento, remorso, culpa, depressão, morali-
dade transigente, mágoas, fé superficial e outras coisas.
 Entretanto, Jesus disse: “Eu vim para que tenham vida, e a tenham em 
abundância.” Jesus compreendia o que significava sentir-se sobrecarregado e 
pressionado por pessoas e multidões, isto para não falar na oposição exercida por 
Satanás. Pense só se você tivesse sido solicitado para ser o Salvador do mundo. 
Aceitaria esta tarefa? E um dia, Jesus olhou para o povo e fez uma promessa: “Ve-
nham a Mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e Eu vos aliviarei.” 
(Mateus 11:28). Quando a vida está muito rápida, complexa e cheia:
• Reconheça o seu valor. Você é importante para Deus. Você é importante, es-
pecial e único. Um teólogo escreveu 12 volumes sobre teologia - mais de 9.000 
páginas e 6 milhões de palavras - revelando um grande intelecto ao estudar Deus 
e a Bíblia. No final de sua vida, foi-lhe perguntado: “Qual foi a coisa mais profunda 
que você aprendeu?” Ele não hesitou: ”Jesus me ama, eu sei, porque a Bíblia assim 
me diz.” Jesus disse: ”Nada que você faça pode fazer com que Eu o ame mais. Nada 
pode fazer com que Eu o ame menos.” Eu sou avaliado por aquilo que sou, não por 
aquilo que faço.
• Tome consciência de que você não pode agradar a todos. Uma definição de 
fracasso é: a tentativa de agradar a todo mundo. Os discípulos de Jesus não gos-
taram quando uma mulher abriu um vidro de perfume e o derramou sobre a Sua 
cabeça. Eles pensaram que aquela atitude era um desperdício de dinheiro. Jesus 
respondeu: ”Por que vocês estão achando ruim a ação dela? Pois ela fez uma boa 
coisa para Mim. Vocês sempre terão os pobres aqui, mas nem sempre terão a 
Mim.”(Mateus 26:7-11). Tome uma decisão acerca de quem você é e a quem deseja 
agradar - a Deus ou às pessoas?
• Tome decisões em relação ao tempo baseadas nas suas convicções, não na 
agenda dos outros. Se você não fizer um planejamento do seu tempo, outros fa-
rão isto por você. Você tem uma escolha - pode dizer Não! Na verdade, você deve 
praticar dizer “Não”.
• Retire-se para ser revigorado por outras pessoas. Você está cercado por pesso-
as que o encorajam e oram por você, ou é sempre você quem inicia uma amizade? 
Algumas pessoas são vampiros emocionais - elas sugam a sua vida, emocional-
mente falando. Quando você se sente sobrecarregado, precisa estar perto de pes-
soas que possam soprar um hálito de frescor em sua vida.
• Separe tempo para descansar. Descanse e medite. Reflita sobre a sua vida. Faça 
um inventário daquilo que realmente está acontecendo na sua vida. Recobre as 
forças através do seu tempo com Deus. ”Levem o Meu jugo - porque ele se ajusta 
perfeitamente - e deixem que Eu lhes ensine; porque Eu sou manso e humilde, e 
vocês acharão descanso para suas almas; pois só Eu faço vocês carregarem cargas 
leves” (Mateus 11:28-29).

Maná da Segunda



English Club On Fridays

Participe do English Club e pratique seu 
Inglês com atividades dinâmicas, jogos 
bíblicos e muito mais, tudo isso de um 
jeito descontraído e com um grupo di-
vertido. Junte-se a nós pelo Meet: 
https://meet.google.com/bht-zhar-hev

Campanha Porque Ele 
me amou

A IBMéier está envolvida com 
a Campanha Porque Ele me 
amou, de Missões Nacionais, 
e traz mais um incentivo para 
que alcancemos o nosso alvo 
como igreja.
Adquira os produtos e espalhe 
este amor por onde você for.
Encomende pelo WhatsA-
pp e consulte formas de 
pagamento e retirada: wa.
me/5521998588962
• Dedoches (Turminha Infan-
til): R$ 15,00, cada | R$ 50,00 
(combo 4 personagens)
• Máscara Infantil: R$ 8,00, 
cada (a partir de 3 anos)
• Ponteira de lápis: R$ 2,50, 
cada
• Máscara IBMéier: R$ 10,00, 
cada (adulto - tamanho único)
#servir #serVida 
#IBMéier2020

Nosso canal no Youtube

Se inscreva em nosso canal no Youtube, ative o 
sino para receber as notificações para os novos 
vídeos e transmissões ao vivo. Acesse o atalho 
para os videos dos cultos, lives e conferência 
disponibilizados em nosso canal.

Projeto INCLUA +

Querida Família IBMéier, estamos realizando um cadastramento de todos 
que possuem alguma deficiência ou limitação, para compartilhar experi-
ências e acolhimento. Se for seu caso ou de algum membro de sua famí-
lia, permita-nos conhecer você e sua história.
Porque juntos somos mais fortes e chegamos mais longe!
Envie uma mensagem para Débora Azevedo: (21)97041-7417.

http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5521968114842
https://meet.google.com/bht-zhar-hev
https://meet.google.com/bht-zhar-hev
wa.me/5521998588962
wa.me/5521998588962


Enfermos

Adaltina de Menezes Pinheiro, Aída Amaral, Alessandra Câmara Simões, Amarilis da Costa Fontoura Cruz, Carmem Lúcia,
Cíntia Miguel da Costa, Cristiano Barbosa (irmão de Edeleusa Barbosa), Deise Barbosa de Souza (filha de Judith e Benja-
mim), Eleosina Brito da Costa, Eliane Nunes, Francisco José Santos (pai de Cris Coelho), Gabriela Neves Maia Rodrigues, 
Helio Pinto da Silva, Iraci Rodrigues, Jannes Gomes Ferreira Filho (Janinho), João Pedro (sobrinho de Josiane Cristina), 
Josiane Borralho da Silva, Josilda Afonso, Lívia Ferrão (mãe), Lobélia Barbosa da Fonseca, Lucia Couto de Marco, Luiní-
zia Santos, Luiz Paulo Campos, Maria Castro, Maria das Graças de Sousa Medeiros, Maria Natividade Barbosa (mãe de 
Edeleusa Barbosa), Marlene Sampaio, Mauro Tadeu (genro de Graça Souza), Niel de Souza Fiaux, Noemia Vieira Barbosa, 
Otília dos Anjos Ferreira da Silva, Rita de Cassia Lins Vieira Teixeira, Rosana Lemos, Sergio Ricardo Ramos de Carvalho, 
Sonia Cristina Rodrigues Ruggiero, Suzane Maria Scheidegger Ferrão, Teresinha de Jesus Oliveira, Therezinha de Almeida 
da Costa, Vítor Carvalho Gomes, Zenair Gonçalves.

Igreja Batista do Méier
 CNPJ 42.214.635/0001-31

Pelo novo sistema de pagamento PIX, você reali-
za transferências direto do seu banco para a con-
ta da IBMéier, usando como chave o nosso CNPJ: 
42214635000131.

Prezado irmão, louvamos ao Senhor pela sua ge-
nerosidade. Desejamos que o nosso Deus continue 
abençoando você rica e abundantemente.
Como forma de promover cada vez mais a seguran-
ça da nossa família, bem como das dependências e 
funcionários da IBMéier, solicitamos que você prio-
rize os meios eletrônicos em suas contribuições. 
Escolha o banco de sua preferência e, por favor, en-
caminhe o comprovante do depósito ou da transfe-
rência — discriminando os valores, mês de referên-
cia e destino da contribuição — para a Tesouraria, 
pelo e-mail: tesouraria@batistadomeier.org.br ou 
pelo WhatsApp: (21) 96808-7341.
Porém, se você não puder enviar seus dízimos e/
ou ofertas pela modalidade eletrônica, por favor en-
tregue-os no envelope, devidamente preenchido, 
na igreja. Consulte o horário de funcionamento da 
Tesouraria.
Muito obrigada por investir no crescimento do Reino 
de Deus, por meio da IBMéier, e por contribuir para 
que continuemos a dar frutos para a eternidade.

Aniversariantes • Janeiro
17 - Lucas Medeiros dos Santos Garcia, Maria Cristina Perfeito Ramos, Ma-
ria 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.

20 - Genir Barreto Motta, Joel Silva do Nascimento, Luciane Pereira dos 
Santos de Farias, Selma Vieira Magalhães, Vanessa Ramos da Silva Gon-
çalves.

21 - Marta de Mendonça Marques, Tatiana Macedo Moulié, Vinicius da Silva 
Lima, Wilma da Costa Ferreira.

22 - Belmiro Cassio Pimenta, Edna Rangel Santos, Gilmar Ribeiro Leite, 
Leila dos Santos de Oliveira, Luis André Souza Guimarães, Obadias Ramos 
dos Santos.

23 - Cássio Bazana Bezerra, Elisete Baptista de Lima Costa, Israel da Costa 
Marques, Vânia Ferreira Rodrigues.

24 - Gardênia Bastos Lira Lima, Lincoln Wesley Alves da Silva, Reginaldo 
Alves Carlos.

25 - Ana Beatriz Lenine Januário, Arthur de Sousa Taouil, Fátima Rios Ji-
menez, Ivane Coelho Rodrigues, Marcia Maria de Oliveira, Rosiley Marenda 
Ferreira, Silvana Vitor da Silva Peixoto.

Bodas • Janeiro
16 Denise Silva e Joel David Mohlsick 6 Perfume 

16 Vera Lucia e Abdias Barreto da Silva Neto 28 Hematita 

17 Claudia e Alexandre Borges 34 Oliveira 

17 Elisabete e Humberto José C. Simões 38 Carvalho 

17 Elza e Luiz Alberto Lima Reis 42 Prata dourada 

17 Maria José Pereira e Thiago Grijó Silva 7  Lã 

18 Carla e Jorge Fernando de Albuquerque Luna 24 Opala 

18 Roseane e Sidnei Ramos de Oliveira 29 Erva 

19 Adriana Vieira e Fábio Gonçalves Pessanha 3 Couro

19 Ana Cristina e Carlos Alberto Araujo Rodrigues 30 Pérola 

20 Vilma e Cosme Antonio de Moraes Regly 37 Aventurina 

22 Sandra e Ciro Villanova Benigno 33 Crizopala 

23 Alessandra e Vinicius Sirvinskas Ferreira 13 Renda 

23 Sirlane Souza e Gabriel dos Santos Pereira 5 Madeira

23 Valéria e Marcos Antonio Jesus dos Santos 28 Hematita 

24 Cleyde e Sérgio Henrique Drumond da Silva 34 Oliveira 

24 Cristina Maria e Antonio Joaquim Carvalho Ferreira 40 Esmeralda 

24 Fabiana e Wagner Oliveira Machado 12 Seda 

25 Adriana e Eduardo Alves Castelo Branco 18 Turquesa 



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

E-mail:

Qual a sua decisão hoje?

Outro

Faixa Etária

Nome:

Endereço

Bairro CEP:

Telefone: Aniversário

Estado Civil:

Sexo:

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.

Ao preencher meus dados neste formulário, autorizo expressamente a IBMéier a 
entrar em contato comigo e a tratar esses dados como determina a legislação.

De acordo
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