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Igreja Batista do Méier
Rua Hermengarda, 31 - RJ 

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 

Cultos - 9h, 11h e 19h
Secretaria 8h30/13h

Terças: 
Cultos de Oração 6h30 e 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 Cristo, que com-

partilha 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

Ministérios
Pastor João Reinaldo Purin Jr

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

Frentes Missionárias
Missão Bethesda

Pr. Augusto Leandro Araújo
Missão Alto Cachambi

Pr. Ricardo Conceição de Azevedo

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 trans-
formador de Deus em Cristo por meio do testemunho 

pessoal, de ações coletivas de evangelismo e do sustento 
da obra missionária local e no mundo.

Arte
Luiz Menezes



 O início do filme Ultimato é o relato de variadas 
reações à experiência de perdas que foram vivenciadas no 
filme anterior, Guerra Infinita. Os Vingadores e seus aliados 
enfrentaram o poderoso Thanos em seu plano de eliminar 
metade da população do universo, acreditando que assim estaria 
garantindo a sobrevivência das espécies; uma boa intenção não 
garante, necessariamente, boas ações - mas isso é outra história. 
Os Vingadores são derrotados; membros da equipe e aliados 
são mortos, metade da civilização é destruída. Ante reações de 
desânimo, desesperança, senso de um dever a ser cumprido, 
resiliência, um pouco de humor do Thor e a “modéstia ímpar” 
da Capitã Marvel inicia-se a saga final dos Vingadores. Ao assistir 
as cenas iniciais do filme sou relembrado de que não é fácil ou 
simples reagir às situações de perda, que experimentamos muitas 
dessas situações e que as Escrituras relatam algumas dessas 
situações para meu aprendizado.

 Rebeca planeja uma inusitada farsa para que seu marido 
Isaque abençoe Jacó, o filho mais novo, no lugar do primogênito 
Esaú; o plano alcança seu objetivo, mas cobra um alto preço. 
Esaú, enraivecido pela perda da bênção que culturalmente lhe 
pertencia, trama a morte do irmão, o assunto chega ao conhe-
cimento da mãe que articulara a farsa; temos uma mãe receosa 
de perder os dois filhos. Receio de perder Jacó caso fosse morto, 
receio de perder Esaú caso assassinasse o irmão, pois teria de 
fugir para não ser justiçado. Muito embora pareça-me que ela 
já havia perdido seu primogênito, segue parte do relato bíblico: 
“Daquele momento em diante, Esaú passou a odiar Jacó porque 
seu pai o havia abençoado. Começou a tramar: “Em breve meu 
pai morrerá. Então, matarei meu irmão Jacó”. Quando Rebeca 
soube das intenções de Esaú, mandou chamar Jacó e lhe disse: 
“Ouça, Esaú se consola com planos para matar você. Portanto, 
preste atenção, meu filho. Apronte-se e fuja para a casa de meu 
irmão Labão, em Harã. Fique lá até que diminua a fúria de seu 
irmão. Quando ele se acalmar e se esquecer do que você lhe 
fez, mandarei buscá-lo. Por que eu perderia meus dois filhos 
no mesmo dia?”. Depois, Rebeca disse a Isaque: “Estou cansada 
dessas mulheres hititas que vivem aqui! Prefiro morrer a ver Jacó 
se casar com uma delas!”. Então Isaque mandou chamar Jacó,  

o abençoou e disse: “Não se case com uma mulher cananita. Em 
vez disso, vá de imediato a Padã-Arã, à casa de seu avô Betuel, e 
case-se com uma das filhas de seu tio Labão... Assim, Isaque se 
despediu de Jacó, que foi a Padã-Arã morar com seu tio Labão, 
irmão de Rebeca, filho de Betuel, o arameu” (Gênesis 27.41-
28.2;5). Rebeca perde seu filho caçula, Jacó se desloca para uma 
terra longe de casa; talvez não mais se encontrou com a mãe, 
o texto bíblico não registra um reencontro. Rebeca perde seu 
filho primogênito, geograficamente próximo e emocionalmente 
distante. Perda da bênção, a reação foi de ira. Perda da espera e 
confiança em Deus, a reação foi a execução de um engodo. As 
vezes nós “perdemos” pessoas que amamos em função de uma 
mudança geográfica; não precisa ser motivada por questão tão 
drástica quanto a trama que vimos acima, talvez por uma sim-
ples mudança de trabalho ou estudo. Mesmo com as facilidades 
de comunicação de nosso tempo sentimos a “perda”, a questão 
agora é como estamos reagindo a esse sentimento. Existem rea-
ções saudáveis, autodestrutivas ou destrutivas.
 Uma reação inimaginável em nossos dias é a relatada 
em Levítico 19.28, prática dos povos que habitavam Canaã 
quando do retorno de Israel à terra que lhe foi prometida por 
Deus: “Quando lamentarem a morte de alguém, não façam cor-
tes no corpo nem marcas na pele. Eu sou o SENHOR”. A perda 
agora se dá com a morte de uma pessoa amada e a reação espe-
rada era que o corpo fosse marcado por cortes, era esperado que 
a dor física fosse vista e uma cicatriz deixasse evidente a perda. 
Estranha reação, estranha maneira de elaborar o luto.
 Indignamo-nos com o que aconteceu com Tamar; 
iludida e humilhada pelo meio-irmão que, após estuprá-la, 
a expulsa de sua presença: “Não, não!”, respondeu Tamar.  
“Mandar-me embora agora seria pior do que o mal que você 
me fez.” Amnom, porém, não quis ouvi-la. Chamou seu ser-
vo e ordenou: “Ponha esta mulher para fora daqui e tranque a 
porta!”. O servo a pôs para fora e trancou a porta. Tamar vestia 
uma túnica longa, como era costume naqueles dias entre as fi-
lhas virgens do rei. Então rasgou sua túnica, jogou cinzas sobre 
a cabeça e, cobrindo o rosto com as mãos, foi embora chorando” 
(2Samuel 13.16-19). Sua perda da dignidade levou-a ao rasgar 
das vestes e o lançar cinzas sobre a cabeça.
 Causa-nos espanto a reação da esposa de Jó diante da 
perda de saúde de meu esposo: “Pois bem”, disse o SENHOR. 
“Faça o que quiser com ele, mas poupe-lhe a vida.” Então Sata-
nás saiu da presença do SENHOR e causou em Jó feridas ter-
ríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Jó, sentado em meio a 
cinzas, raspava a pele com um caco de cerâmica. Sua esposa lhe 
disse: “Você ainda tenta manter sua integridade? Amaldiçoe a 
Deus e morra!”” (Jó 2.6-9).
 O povo é liberto da escravidão, precisa aprender o peso 
e a responsabilidade inerentes ao exercício da liberdade; diante 
dos primeiros desafios, o queixume pelas perdas obscurece os 
ganhos: “A comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao 
deserto de Sim, entre Elim e o monte Sinai, no décimo quinto 
dia do segundo mês, após a saída do Egito. Também ali, toda a 
comunidade de Israel se queixou de Moisés e Arão. “Se ao me-
nos o SENHOR tivesse nos matado no Egito!”, lamentavam-se. 
“Lá, nós nos sentávamos em volta de panelas cheias de carne e 
comíamos pão à vontade. Mas agora vocês nos trouxeram a este 
deserto para nos matar de fome!”” (Êxodo 16.1-3).
 Tempo de avaliar nossas reações às nossas perdas.  
Opções saudáveis estão à nossa disposição, mas isso será uma 
nova história!

Pedro Jorge, que já experimentou perdas!
Textos da Bíblia Sagrada NVT (Nova Versão Transformadora)


