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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

PROMOVENDO A TRANSFORMAÇÃO POR MEIO DA PAZ
“Amem seus inimigos” (Mt. 5.44)

 Conta o pr. Joed Venturini, que foi missionário em Guiné-Bissau, no continente 
africano, que Umaro bateu à sua porta e disse que queria se converter. Foi uma 
experiência estranha. Eles não se conheciam e Umaro foi orientado a frequentar os 
cultos antes de tomar uma decisão. Ele passou a vir a todos os cultos com regularidade. 
Ao fim de um mês, insistiu: “Eu quero me converter.”
 Pr. Joed, então, ouviu a sua história.
 Quando era ainda um menino, seus pais o entregaram a uma família onde ele 
fazia todo tipo de trabalho pesado e tinha um lugar para dormir. Umaro era um moço 
quieto, introvertido, tomado pelo medo dos espíritos maus e sob o efeito de muita 
feitiçaria. Estava cansado. Pedira a Deus direção e, certa noite, teve uma visão onde 
um ser (provavelmente um anjo) indicava que deveria procurar “os crentes” para se 
converter. Ele fora obediente. Pr. Joed orou e ele seguiu seu caminho.
 O primeiro sinal de perseguição veio da família que o tinha como empregado. 
Inicialmente foi apenas verbal, mas logo passou a agressões físicas. Certo dia, ele 
chegou em casa com o rosto inchado e com vários pontos no lado de um dos lábios. 
Negaram-lhe alimentação e tiraram seu nome da matrícula na escola onde fora se 
inscrever (aos 23 anos não sabia sequer escrever o próprio nome). Umaro ficou firme e 
deixou a casa, voltando à aldeia de sua família.
 Pouco tempo depois seu pai morreu. Durante as cerimônias, próprias entre os 
mulçumanos, ele deu seu testemunho e disse que agora era cristão e não iria participar. 
Os homens da aldeia pegaram em paus e facões para atacá-lo. Ele sentou-se na frente 
da casa do pai e ficou firme. Acabaram por não agredi-lo, mas ficou sem receber comida 
por três dias.
 Era um jovem de fé intrigante, conta o pr. Joed. Afinal, ele era crente há tão 
pouco tempo e já passara por tantas perseguições. Por muito menos temos visto outros 
voltarem atrás. Eles oraram juntos, conversaram e decidiram que ele deveria visitar a 
aldeia. Ele foi só. No dia em que chegou viu as casas em chama, coisa comum porque 
a maioria das casas tem teto de palha. Os seus parentes estavam desesperados e sem 
saber o que fazer.
 Umaro, corajosamente, decidiu entrar para tirar alguma coisa. Orava pedindo 
orientação de Deus e sentiu que deveria entrar em certa cabana. Lá dentro encontrou 
um bebê dormindo, que a mãe aparentemente esquecera. Ele salvou a criança e sua 
fama na aldeia começou a mudar.
 Após o incidente, ele deu seu testemunho. Perderam tudo, inclusive o arroz e o 
milho da recente colheita. Sua família estava em dificuldades. Umaro decidiu ficar para 
ajudá-los a reconstruir o que fora perdido.
A Igreja resolveu mandar uma ajuda às 27 pessoas que ficaram sem casa. Dias depois, 
uma comitiva foi até a aldeia levando 300 quilos de arroz e outras coisas para os 
desalojados.
 Os líderes do local, todos muçulmanos, não sabiam como reagir. Há cerca 
de duas semanas eles tinham deixado Umaro sem comer porque se tornara cristão e 
agora, na sua hora de necessidade, os cristãos da igreja de Umaro eram os primeiros a 
trazer ajuda!
 Pr. Joed declarou: “Senti tão fortemente as palavras de Jesus: ‘Amem seus 
inimigos’ (Mt 5.44). Em sete anos, na Guiné-Bissau, nunca tinha visto os líderes locais 
sem palavras.”
 Num mundo marcado pela injustiça e que vive para a vingança, Umaro estava 
vivendo a alegria de seguir os ensinos daquele que ousou morrer por seus inimigos.
Esta é a transformação que o Evangelho efetua na vida dos que conhecem a Cristo – a 
verdadeira Paz! Que você e eu sejamos encorajados pelo testemunho de Umaro a viver 
de maneira profunda e contagiante a alegria da salvação. Até mesmo por aqueles que 
chamados de inimigos ou, minimamente, de adversários.

Com carinho,
Seu pastor



Vem aí a 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.

Luz da Calçada - Cobertores

Graça e paz, irmãos.
Chegamos, novamente, na estação de frio!!
Somos e nos fazemos igreja, indo nas madrugadas às ruas e calçadas do Méier e 
grande Méier, onde encontramos muitos que, de alguma forma e por questões as 
mais diversas, acabaram vivendo uma realidade entre drogas, álcool, violência e 
outras.
O Luz na Calçada vem solicitar aos irmãos que cooperem com a compra dos 
cobertores, para diminuir o frio sentido na pele, pois conseguimos diminuir o 
frio nos corações, por meio do lanche, e o da alma, pela Palavra de Deus, que 
proclamamos em cada parada que fazemos.
Amados irmãos, Juntos, como igreja, poderemos viver o novo de Deus, além de 
transformar vidas.
Deus os abençoe. Jó 24:7 NTLH.

Julho
1 - CAFE Adolescentes, 19h

1 a 3 - Recital de Inverno. Ministerio de 
Adoração e Culto 

2 - MCM União das Mães e Programação, 14h 

4 - CAFE Feminino, Sala 401, 15h /// 
CAFE Masculino, Sala de Reuniões, 19h

5 - Luz da Liberdade, salão térreo 

6 – Feira dos Empreendedores 
 

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.



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.

Colóquio

Nosso próximo encon-
tro de debates terá como 
base a obra "Azorrague", 
de Antonio Carlos Cos-
ta, publicada pela Mundo 
Cristão. Estaremos reuni-
dos no dia 7 de julho, às 
11h, na sala 404. Para uma 
participação produtiva 
você deverá ler a obra an-
tes 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.

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.



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.

Junho – Aniversariantes
30 - Aparecida Maria Ferreira Teixeira, Fernanda Neme de Menezes Nascimento, 
Nilza Araujo da Silva, Rosa Silva Dias

Junho - Bodas
30 Leila e Jair Sales Bicalho 29 Erva 

Julho - Bodas
1 Jeanni e João Reinaldo Purin Junior 24 Opala 

2 Elenilza e Carlos Eduardo de Macedo Rocha Filho 36 Cedro 

2 Romilda e Marcus Vinicius Costa 25 Prata 

3 Denise Maria e Alberto Teixeira Alves 37 Aventurina 

3 Kellen Gregorio e Dinaldo Ferreira Lopes 11 Aço 

4 Margareth Míria e Elnatan Salles Amaral 32 Pinho 

4 Luciene Domingues e Humberto Leal Cruz Neto 14 Marfim 

4 Elizabeth Rodrigues e Marcos Ely Brandão Martins 10 Zinco 

4 Ozenete Maria e Obadias Ramos dos Santos 19 Água Marinha 

4 Maria Goret e Reinaldo Bonifácio das Neves 39 Mármore 

5 Bianca e Bruno Pereira de Castro 7  Lã 

5 Maria Zélia e Elias Botelho 44 Carbonato

5 Célia Maria e Gedeão Paulino da Silva 12 Seda 

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 

Julho – Aniversariantes
01 - Ana Beatriz Amaral Gonçalves, Ana Célia Sabino Soares de Carvalho, Célia 
Torres da Silva, Cristiane Carvalho de Souza, Janete dos Santos Madureira, 
Leandro de Miranda Baptista, Moacir Antonio Galdino de Farias, Rodrigo Gomes 
da Silva, Thiago Ribeiro Callipo

02 - Ariane Lima da Cunha Casanova Paula, Irwing de Araujo Brasil, Roseane 
do Nascimento Oliveira

03 - Giulia Ladislau Ferreira Pereira da Silva, Maria do Rosário de Pontes Silva, 
Renato Antunes dos Santos, Thiago Mesquita Acha, Walfrido de Oliveira 
Carvalho

04 - Ana Lucia da Silva Nogueira, Jonas Mendes Ferreira, Julliana Marinheiro 
Alves, Terezinha Joana de Jesus

05 - Ana Luiza Araujo dos Anjos, Darlene da Silva Costa, Elizabeth Santos da 
Silva, Eva Auxiliadora da Cruz Menezes, Gedeão Paulino da Silva, Guillermo 
Ladislau Ferreira, Ieda Gama dos Santos, Lays David Medeiros Lima

06  - Daniel Rocha Dias, Jussara Cabral Esteves, Lais Vieira de Almeida, Letícia 
Silva Peçanha Shnaiderman, Luisa Silva Peçanha Shnaiderman, Maria de Fátima 
do Espírito Santo da Silva, Myrian de Oliveira, Waldevides Ribeiro da Rocha

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


