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

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

email: 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

Frentes Missionárias
Missão Bethesda

Pr. Augusto Leandro Araújo
Missão Alto Cachambi

Pr. Ricardo Conceição de Azevedo

O FRUTO DO ESPÍRITO É O AMOR EM AÇÃO
“Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito.” (Gl 

5.25)

 Este é um dos princípios mais importantes, se não o mais 
importante, para a vida em toda a sua abrangência – o controle 
do Espírito Santo. Todas as virtudes e as boas ações não são 
resultado de terapias, mas sim do controle que o Espírito Santo 
tem sobre os nossos pensamentos, intenções e reações.
 A Bíblia ensina que duas naturezas habitam em nós 
– a velha e a nova natureza. Enquanto você viver, a sua 
velha natureza tentará de todas as formas dominar as suas  
ações (Gl 5.17). O problema é que a velha natureza é dirigida 
pela carne, e ela tem um único objetivo: destruir a obra de Deus 
na sua vida.
 Em sessões de aconselhamento familiar tenho observado 
o quanto Cristo tem estado longe do controle das nossas famílias. 
É a carne que domina os relacionamentos. É ela quem tem 
se assenhorado do nosso pensamento e ações. Infelizmente,  
as obras da carne apresentadas nos versos 19-21 estão presentes 
em muitos momentos de crise que vivemos.
 Só há uma escolha, e é você quem tem de fazê-la: fazer 
de Cristo o Senhor da sua vida! Você até pode ser crente, mas se 
Cristo ainda não controlar você, ainda falta-lhe tudo (Rm 8.8).
 Neighbour afirma que o fruto do Espírito não é o que 
você faz, mas o que você é! A descrição da ação do Espírito 
na vida do cristão refere-se ao seu caráter e isso alcança a  
sua família.
 Burckhardt afirma que uma vida dirigida pelo Espírito 
mostra AMOR. O fruto, portanto, em toda a sua manifestação 
é o amor. Desta forma, a alegria é o amor que jubila,  
a paz é o amor que restaura, a longanimidade é o amor 
que sustém, a benignidade é o amor que se compadece,  
por bondade manifesta-se o amor que doa, a fidelidade revela 
o amor confiável, a mansidão é expressa pelo amor humilde,  
e o domínio próprio é amor disposto a renunciar.
 A vitória é possível por meio de uma entrega completa de 
tudo o que você é ao controle de Cristo.
 Faça hoje a sua escolha. Viva pelo Espírito de Deus!

Com carinho,
Seu pastor



EBF 2019! Inscrições abertas!

As férias da garotada IBMéier já estão com 
a diversão garantida! Oba! \o/
De 25 a 27 de julho - das 14h às 17h - e 28.7,  
às 11h, os dias serão ainda mais animados, 
com todo mundo aprendendo de montão 
sobre uma MUDANÇA RADICAL!
E é claro que a sua turminha não pode 
perder essa. 
INSCREVA suas crianças, hoje mesmo, no 
stand do Ministério Infantil, no Ipê.

Escola Bíblica Dominical

 
A classe de adultos que funciona em nosso salão térreo inicia uma série de estudos 
do livro de Atos; serão 17 lições sobre os trinta anos que mudaram o mundo. A 
igreja cristã em seus primeiros anos enfrentou obstáculos externos e internos, e 
a compreensão dos fatos pode nos auxiliar hoje.  Sugerimos a aquisição do livro 
"A Mensagem de Atos", de John Stott, para o aprofundamento de seus estudos. 
Programe-se para frequentar as aulas de nossa Escola Bíblica.

Encontro para novos membros - 15/07/2019

Se você deseja fazer parte da família IBMéier não perca o Encontro para Novos 
Membros com o Pastor, que acontecerá dia 15 de julho, segunda-feira, às 
19h30min. Além disso, agende uma entrevista com o Pastor Purin, se ainda não 
o fez, contatando a Secretaria da Igreja (2599-3000). Na ocasião, serão tiradas 
as fotos individuais para o cadastro da Igreja e estará disponível um lanche. Para 
outras informações procure a Comissão de Membros, cuja coordenadora é a irmã 
Rosilene Machado.

Convocação de AGO 
17/07/2019

1) Abertura, estabelecimento de quórum 
e aprovação da pauta; 2) Informações; 
3) Relatório da Comissão de Membros; 
4) Relatórios Financeiros; 5) Parecer do 
Conselho Fiscal sobre Relatórios Financeiros; 
6) Encaminhamentos da Diretoria Executiva: 
(6.1) Recomposição da Comissão de Membros; 
(6.2) Recomposição da Diretoria Executiva; 7) 
Aprovação de Atas; 8) Encerramento.

Queridos Jeanni e Pr. Purin,

Parabéns pela abençoada união, pelas Bodas de Opala, 24 anos de união celebrados 
dia 1º de julho passado.
Quando um homem e uma mulher se unem em um altar diante de Deus, oferecem 
o seu amor, a sua dedicação e união um ao outro. São duas pessoas que se unem 
em uma só intenção: a de construir uma família segundo o mandado de Deus, e 
a Ele pedem a bênção. Isso significa compromisso em seguir as Suas palavras e 
orientações para ter uma vida feliz e plena. A vida de vocês, ao longo dos anos de 
casamento, é o reflexo do que Deus nos ensina que é o casamento.
Neste momento vocês comemoram mais um ano de casados, mais um ano de vida 
ungida pelas mãos de Deus. Que essa data se repita por muitos e muitos anos, até 
que chegue a eternidade! A Igreja Batista do Méier se regozija e se alegra por tê-los 
em sua história, em liderança amiga, afetuosa e comprometida com o Reino. Um 
abraço forte para vocês e Letícia, fruto dessa união, desejando que seja mantida, a 
cada dia e sempre, a fé no amor.

Ministério de Comunhão - IBMéier 



Seja bem-vindo(a) à Igreja 

Batista do Méier! Queremos 

conhecer você, e para isso 

pedimos que preencha 

esse Cartão de Conexão e 

entregue a um dos membros 

da Equipe de Hospitalidade à 

saída do culto. Obrigado!
Quero ser batizado

Data do Preenchimento:
____/____/2019

Enfermos

Adaltina de Menezes Pi-
nheiro, Aída Amaral, Ber-
nadete Reis Ribeiro, Carlos 
Eduardo S. Santos, Carmem 
Lúcia, Cilli da Silva Moraes, 
Cíntia Miguel da Costa (fi-
lha de Emilia e Amós Cos-
ta),Cristiano Barbosa (irmão 
de Edeleusa Barbosa), Deise 
Barbosa de Souza (filha de 
Judith e Benjamim), Ele-
osina Brito da Costa, Elia-
ne Nunes, Gabriela Neves 
Maia Rodrigues, Gabrielle 
Baptista da Silva, Helio Pin-
to da Silva, Iraci Rodrigues, 
João Maria da Silva, João 
Pedro (sobrinho de Josiane 
Cristina), João Zeferino da 
Silva, Josiane Borralho da 
Silva, Josilda Afonso, Lívia 
Ferrão (mãe), Lucia Couto 
de Marco, Luinízia Santos, 
Luiz Paulo Campos, Maria 
Castro, Maria Natividade 
Barbosa (mãe de Edeleusa 
Barbosa), Marlene Sampaio, 
Mauro Tadeu (genro de Gra-
ça Souza), Niel de Souza 
Fiaux, Nelly Rocha, Noemia 
Ribeiro Fontes (mãe de Ar-
lete Farias), Noemia Vieira 
Barbosa, Otília dos Anjos 
Ferreira da Silva, Rosana Le-
mos, Sergio Ricardo Ramos 
de Carvalho, Suzane Maria 
Scheidegger Ferrão, There-
zinha de Almeida da Costa, 
Vítor Carvalho Gomes, Ze-
nair Gonçalves.

Se você deseja incluir ou 
retirar algum nome da 
relação de enfermos, por 
gentileza, utilize para isto 
o Cartão de Conexão dis-
ponível no Boletim. Escre-
va o nome do enfermo a 
ser incluído ou retirado e 
entregue na Recepção.

No que depender de nós da IBMéier, a Obra 
de Deus e o investimento no crescimento do 
Reino não vão parar!
Contribua com R$ 70,00* durante 13 meses, 
para: 
• Adoção da Missão Batista Alto Cachambi.
• Obras de infraestrutura no templo.
• Realização do Janelas do Natal.
• Muro e calçada da IBMéier.
• Pavimentação do estacionamento.
Envolva-se e junte-se a nós na conquista de 
tudo o que Deus já começou a fazer.
*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.

O número de usuários de drogas e o acesso a 
substâncias químicas têm crescido de forma 
desenfreada em nosso país. O primeiro contato 
com as drogas está cada vez mais precoce; a 
média já está em torno dos 12 anos de idade, 
segundo a ONU. Entendendo a importância 
de atuar de forma consistente na prevenção, 
Missões Nacionais criou o Movimento VIVER, 
Programa Nacional de Prevenção às Drogas, 
onde cada igreja tem papel fundamental para 
alcançar o maior número possível de crianças. 
Por meio do VIVER a gente ensina a criança 
a fazer escolhas saudáveis e a ficar longe do 
que não agrada a Deus, fortalecendo a nova 
geração e incentivando-a a ser influenciadora 
entre as demais crianças e adolescentes. 
No Seminário VIVER você poderá conhecer a 
visão do movimento, saber como pode atuar 
nesse programa tão importante que salva vidas 
e quais são as formas de a igreja implementá-
lo em suas atividades diárias. Não perca essa 
oportunidade, venha participar conosco e 
faça parte do Movimento que vai proteger as 
crianças e adolescentes das drogas.

Nascimento
Que grande alegria! 
Isabella chegou dia 27 de 
junho, para felicidade dos 
papais Monique e Daniel 
Camargos. Também 
congregam conosco os 
avós Elaine e Marcelo 
Corrêa, e a igreja com 
eles comemora. Parabéns, 
queridos irmãos! Que 
as bênçãos do Senhor 
estejam com essa família, sustentando-a em 
amor.



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.

Julho - Bodas
6 Samira e Fábio Almeida de Queiroz 12 Seda 

6 Elma e Mauro de Oliveira Rodrigues 28 Hematita 

7 Ana Lucia e Altamir Ximenes 40 Esmeralda 

7 Gilda e João da Costa Morado 40 Esmeralda 

7 Shirley e Lucionor Mendonça 34 Oliveira 

8 Marluce Santos e Anderson da Silva Araujo 19 Água Marinha 

8 Margarida e Celso Garcia da Silva 47 Jaspe 

8 Cintia e Cristiano Rios Horta 19 Água Marinha 

8 Eunice e José Dijalma Rodrigues 41 Seda 

8 Viviane e Rodrigo Moreira Tavares 13 Renda 

9 Solange Maria e Cezar Augusto do Amaral Ferreira 31 Nácar 

10 Carolina e Angelo Rosa Martins 9 Cerâmica  

10 Tonia e Aymoré José Teixeira 10 Zinco 

10 Elizete e David Reis Ribeiro 37 Aventurina 

10 Nelly e José Alberonis de Oliveira 43 Azeviche 

10 Patricia e Luiz Carlos Menezes 9 Cerâmica  

10 Diná e Sebastião Neves da Silva 65 Platina 

11 Rosangela e Adilson Martins Granja 27 Crisoprásio 

11 Simone e Alexandre Rodrigues de Brito 27 Crisoprásio 

11 Amanda e Jaber Lopes Mendonça Monteiro 10 Zinco 

11 Luzia Helena e José Barbosa (Samarone) 38 Carvalho 

11 Luiza Helena e Luis Carlos de Abreu Gomes 22 Louça 

13 Gedalva e Alfredo Antonio de Mello Netto 51 Bronze 

13 Sonia Maria e Pedro Vitorino Pereira Moreira 45 Rubi 

13 Viviane e Sergio Adriani Ferreira do Nascimento 12 Seda 

15 Maria Cristina e Alexandre Barros Gaspar 13 Renda 

Julho – Aniversariantes
07 - Alberto de Albuquerque Maranhão, Eduardo Ribeiro Oliveira, Helena 
Cupertino, Julia de Oliveira Barbosa, Vagner de Barros Ribeiro Morais

08 - Adriana da Fonseca Vieira Corrêa, Édila Marinho Almeida Ferreira, Noemia 
Cristina do Amaral Ferreira

09 - João Victor Vasconcelos de Sousa, Julia Ferreira de Moura, Sonia Maria 
Vasconcellos Moreira, Wander Mello Candido

10 - Denise Maria de Andrade Alves, Luiz Carlos  Menezes, Maria da Gloria Faria, 
Mateus Poças e Silva, Norma Silva dos Santos, Raquel Pereira dos Santos, Sheila 
Coutinho de Lemos

11 - Anderson Felipe Ribeiro Gibara, Ilma Siqueira Rangel, Marília Cesar Ramalho, 
Neuza Gonçalves Rocha, Vanessa Andrade de Siqueira Marques, Wellington 
Alberto Botelho

13 - Luciana da Silva Rosa Pinto, Senhorinha Leal Soares

14 - Albina da Encarnação Braz de Carvalho, Almir Gomes, Edson Almir Bonfim 
Filho, Sergio Adriani Ferreira do Nascimento


