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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

Frentes Missionárias
Missão Bethesda

Pr. Augusto Leandro Araújo
Missão Alto Cachambi

Pr. Ricardo Conceição de Azevedo

PROTEÇÃO PERMANENTE
“Senhor, tu nos guardarás seguros,

e dessa gente nos protegerás para sempre.” (Salmos 12.7)

 A semana que passou, começou com mais uma notícia que nos 
angustiou e revelou a nossa vulnerabilidade diante do mal que domina 
o coração do homem: o sequestro do ônibus sobre a Ponte Rio-Niterói. 
Que tensão! Que medo de tornar-se uma tragédia como a que foi o 
sequestro do 174, no Jardim Botânico em junho de 2000. O fato de 
não ter terminado como terminou o do 174 — com a morte de uma 
refém, além da morte do sequestrador — o sequestro do ônibus da Galo 
Branco não deixa de ser uma tragédia também. O terror, o medo, o 
transtorno para a cidade, a dor da família do sequestrador (também 
tem gente do outro lado da tragédia), as reações e as interpretações 
divergentes, enfim, tudo contribuiu para que aquela situação tenha sido 
trágica também.
 Aquele ocorrido me levou novamente ao Salmo 12. Ele traz 
verdades boas para os tempos maus em que vivemos.
 Para nós, em geral, tempos maus são tempos de escassez, 
de secas, de queimadas, de doenças, de violência. Lidar com essas 
realidades sem aprofundar as causas, muitas vezes invisíveis, é ficar 
apenas na superfície.
 As Escrituras atribuem a raiz dos males desse e de outros tempos 
a causas de outra natureza. A maldade é fruto do pecado que impera 
no coração do homem sem Deus. Enquanto o homem mantiver o 
coração orgulhoso, egoísta, hipócrita, cético e indiferente diante de 
Deus os tempos serão muito maus.
 Mas a esperança do salmista é saber que Deus está atento à 
opressão do tempo presente. Há verdades gloriosas reveladas nesta 
passagem, em relação a estes tempos maus, que culminam com a 
proteção do Senhor.
 Temos um Deus a Quem podemos clamar, ao Qual podemos 
suplicar e esperar pela mudança de tudo o que nos perturba.
 Certamente, Deus castigará e reprimirá todos os homens falsos 
e orgulhosos.
 Deus livrará o Seu povo da opressão. A Sua ajuda é concedida 
nas ocasiões mais oportunas. Ainda que os homens sejam infiéis, Deus 
é fiel. Ainda que os homens não sejam confiáveis, Deus é confiável.
 Enquanto houver mundo, haverá uma geração de homens 
orgulhosos e maus dispostos a toda sorte de atrocidades. Porém, o 
povo de Deus está seguro em Suas mãos. Estamos a salvo a caminho 
de Casa! Edificados nEle e em Sua Palavra, preciosa como a prata, 
estaremos seguros, mesmo que a tentação e a perseguição venham 
sobre nós com muita força.
 O amor de Deus prevalecerá no final!

Com carinho,
Seu pastor



Juniores & Pais, fiquem ligados! 
Acampadentro dos Juniores

Acontecerá nos dias 30 (templo da igreja) e 31(Fazenda Bethesda) de agosto de 
2019. Pais, por favor, compareçam ao Módulo para assinar a autorização para o 
Acampadentro dos que irão à Fazenda Bethesda. 

Colóquio

Nosso próximo encontro será no dia 15 de 
setembro, às 11h, na sala 401. Trabalharemos 
com a obra “Ortodoxia” de G. K. Chesterton, um 
dos marcos do pensamento cristão do século 
XX. Para uma participação 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.

Convocação AGE
04/09/2019

O Presidente da Igreja Batista do Méier, Pr. João 
Reinaldo Purin Jr., na forma dos artigos 20 e 21 
do seu Estatuto, convoca todos os membros 
regularmente arrolados para reunirem-se em 
Assembleia Geral Extraordinária no dia 04 de 
setembro de 2019, às dezenove horas, no Salão 
de Cultos, para deliberarem sobre a seguinte 
pauta: 1 - Abertura, estabelecimento de 
quorum e aprovação da pauta; 2) Informações; 
3) Relatório da Comissão de Membros; 4) 
Relatórios Financeiros; 5) Parecer do Conselho 
Fiscal sobre Relatórios Financeiros; 6) Parecer da 
Comissão de Disciplina; 7) Encaminhamentos 
da Diretoria Executiva; 8) Aprovação de Atas; 9) 
Encerramento.  

Bem-vinda, Lívia!

No dia 15 de agosto, 
mais uma ovelhinha 
chegou para alegrar 
a família IBMéier. 
Parabéns aos papais 
Tatiana e Felipe 
Siqueira! Desejamos 
que Lívia cresça 
saudável e jamais se 
afaste da presença do Senhor.



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:
____/____/2019

E-mail:

Tel.:

QUAL A SUA DECISÃO HOJE?

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.

Acompanhe o andamento da nossa Campanha 
Novos Desafios IBMéier. Damos graças a Deus 
pelo que já conquistamos e continuamos con-
tando com o seu compromisso e generosida-
de, para alcançar cada um dos nossos desafios.

Enfermos

Adaltina de Menezes Pinheiro, Aída Ama-
ral, Amarilis da Costa Fontoura Cruz, Carlos 
Eduardo S. Santos, Carmem Lúcia, Cilli da 
Silva Moraes, Cíntia Miguel da Costa (filha de 
Emilia e Amós Costa), Cristiano Barbosa (ir-
mão de Edeleusa Barbosa), Deise Barbosa de 
Souza (filha de Judith e Benjamim), Eleosina 
Brito da Costa, Eliane Nunes, Gabriela Neves 
Maia Rodrigues, Gabrielle Baptista da Silva, 
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 de 
Marco, Luinízia 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, Nelly Rocha, Noemia Ribei-
ro Fontes (mãe de Arlete Farias), Noemia 
Vieira Barbosa, Otília dos Anjos Ferreira da 
Silva, Rosana Lemos, Sergio Ricardo Ramos 
de Carvalho, Suzane Maria Scheidegger Fer-
rão, Teresinha de Jesus Oliveira,  Therezinha 
de Almeida da Costa, Vítor Carvalho Gomes, 
Zenair Gonçalves.

Se você deseja incluir ou retirar algum 
nome da relação de enfermos, por genti-
leza, utilize para isto o Cartão de Conexão 
disponível no Boletim. Escreva o nome do 
enfermo a ser incluído ou retirado e en-
tregue na Recepção.

Ministério de 
Administração:  

Guarda de 
Objetos Pessoais

Informamos que nossos 
funcionários não estão au-
torizados a guardar objetos 
pessoais na guarita ou ou-
tras dependências da igreja. 
Apenas papéis e itens/ma-
teriais relativos aos ministé-
rios poderão ser entregues 
na guarita ou secretaria para 
os encaminhamentos ne-
cessários.  Contamos com 
a compreensão e colabora-
ção de todos.

Campanha 2019
até 

21/08/2019
Saldo 

Anterior
Despesas Saldo Atual

Total 
Promessas

295.680,00 295.680,00

Total 
recebido

63.784,86 8.716,63* 55.068,23

* Missão Batista do Alto Cachambi

EBD - Classe da 
Família
Iniciamos novos estudos com 

base no livro 
“Lar, Família & 
Casamento” 
do Dr. David 
Merkh. 
As primeiras 
lições 
acontecerão 
nos 
domingos: 

25/ago – Famílias com 
propósito; 
01/set – Um para o outro, 
ambos para Deus; 
08/set – O casamento 
segundo Deus; 
15/set – Lições da queda: a 
tragédia do pecado. 

A classe funciona a partir das 9h,  
no segundo andar do prédio 
Miranda Pinto e outras informa-
ções podem ser obtidas com os 
professores. Programe-se para 
frequentar as aulas de nossa Es-
cola Bíblica e não deixe escapar 
a oportunidade de investir em 
sua família. 



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.

Agosto - Bodas
10 Luciane e Moacir Antonio Galdino de Farias 7  Lã 

10 Maria Fátima e Wagner Rosa de Souza 19 Água Marinha 

11 Cláudia e Paulo de Tarso Lins Ribeiro 3 Couro

15 Fernanda e Alexandre Soares 16 Safira 

15 Luana e Benaia Monte Lage Thomé 16 Safira 

17 Marta e Fábio Cesar Correa Nunes 28 Hematita 

20 Rosângela e Luiz Carlos Rocha Dias 25 Prata 

21 Rosana e William da Silva Siqueira 26 Alexandrita 

22 Ana Paula e Thiago Ribeiro Callipo 5 Madeira

23 Bruna e Eduardo Fernandes de Araújo 5 Madeira

23 Claudia e Fernando Sérgio Loureiro de Oliveira 33 Crizopala 

26 Simone e Renato Soares de Oliveira 20 Porcelana 

27 Lucymary e Eduardo Pimentel Ferreira 31 Nácar 

28 Elaine e Ricardo Guedes Tatagiba 11 Aço 

28 Priscila e Luis André Souza Guimarães 3 Couro

29 Abinoan e Edson Almir Bonfim Filho 23 Palha 

29 Aline e Leandro de Souza Éboli 10 Zinco 

31 Francisca e Bruno De Bonis 62 Telurita 

31 Neide e Delson Mendonça de Freitas 62 Telurita 

 Agosto – Aniversariantes 
25 - Alexandre Borges, Ana Clara Moreira Coelho, Elias Botelho, Margarida 
Lichote Garcia da Silva, Marta Helena Sanches da Silva

26 - David  Zuanazzi Machado, Edson de Azevedo Ferreira, Maria José Sanches 
da Rocha

27 - Jaqueline Gomes de Almeida

28 - Paula Caroline Lins Ribeiro Pereira

29 - Hilda Machado Tavares, Kellen Guerra Nunes Gregorio, Marcos Paulo da 
Silva, Sonia da Silva Diniz

30 - Edinaura Freitas Pimenta, Elaine Alecrim Domingues Tatagiba, João Miguel 
de Sousa, Luan Pereira Ramos, Renilda Lopes Horta, Samir Bastos Lira Santos, 
Valdir Soares da Silva

31 - Fabiano Barboza, Larci Moreira de Faria, Mary Ruth Avelino dos Santos 
Schulze, Nilcéa Pinheiro de Faria, Tonia da Silva Carvalho Teixeira


