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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

Juventude
Pr. Israel Vieira Magalhães

Frente Missionária
Missão Bethesda

Pr. Augusto Leandro Araújo

A PIOR COISA NUNCA É A ÚLTIMA COISA!

 Esta afirmação é de Frederich Buechner resumindo seu entusi-
asmo acerca da ressurreição de Cristo. O que nos parece em determi-
nado momento de dor, cansaço e frustração ser o fim, pode tornar-se 
a oportunidade de vivermos o poder da esperança que vem de Deus.
 A ressurreição de Cristo é a comprovação de que sua mensagem, 
sua identidade e sua morte na cruz são verdades absolutas.
 O túmulo vazio confirma a mensagem de Cristo acerca do amor 
a Deus e ao próximo. Ele vive para tornar conhecida de todos a glória 
incomparável do Pai. Ele ressuscitou para garantir que você e eu, ao 
crermos e vivermos nele, também como ele ressuscitaremos.
 A grande pedra que rolou da porta da sepultura trouxe à luz 
a confirmação de que tudo o que Cristo disse a respeito de si mes-
mo e o que ele faz é verdade. Ele é o Pão da Vida, a Luz do Mundo, a 
Ressurreição, o Bom Pastor, a Porta, o Caminho, a Verdade e a Vida!  
O que ele oferece ele é, como cantam Os Arrais.
 A morte de Cristo tem significado pela visão gloriosa dos lençóis 
deixados no túmulo. Ele cumpriu os propósitos divinos, concedeu per-
dão, anulou a culpa, consolidou a Graça, derramou misericórdia, mos-
trou compaixão. A ressurreição confirma o significado da morte de 
Cristo na cruz.
 A ressurreição torna evidente o poder espetacular da vitória de 
Cristo sobre todas as forças que conspiram contra nós. Cristo venceu 
a oposição. Sua ressurreição calou os que queriam calá-lo! Venceu os 
que achavam que o derrotariam. Encerrou a carreira dos que pensavam 
que o impediriam de prosseguir. Enfim, ele triunfa!
 Uma palavra resume o poder da ressurreição: esperança! A res-
surreição oferece a perspectiva de que as coisas darão certo; de que, 
apesar das circunstâncias difíceis e dolorosas que podem nos levar ao 
desespero, alguma coisa boa está para acontecer ao final.
 Cristo é vitorioso! O medo, a ameaça, o drama, a dor, a morte, 
seja o que for que nos tente tragar não terá a última palavra. Por causa 
da ressurreição de Cristo podemos enfrentar tudo com esperança e 
grande coragem.
 Aleluia!

Com carinho,
Seu pastor



Nossa Campanha 
continua em 2020!
 
A Obra de Deus e o investimento no 
crescimento do Reino não vão parar! 
Mantenha sua contribuição ao longo 
dos treze meses programados, ou 
junte-se àqueles que já assumiram esse 
compromisso, com o valor de R$ 70,00*, 
para que possamos atingir os seguintes 
alvos: 
• Obras de infraestrutura no templo.
• Muro e calçada da IBMéier.
• Pavimentação do estacionamento.

*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.

Campanha Novos Desafios
até 

27/03/2020
Entradas

OD-Campanha

Entradas
OD-Ceia 

Natal
Despesas Saldo Atual

Total 
Promessas

296.810,00 296.810,00

Total recebido 189.174,40 11.159,13 -86.875,23 113.458,40

Se inscreva em nosso canal no 
Youtube, ative o sino para receber 

as notificações para os novos 
vídeos e transmissões ao vivo.

Clique na imagem para acessar nosso canal 

Clique na imagem 
e acesse o PODCAST

Mimesis

Em função da quarentena que vivemos, nossos encontros “Mimesis”- a palavra significa “imitação”- ficam adiados; aguar-
daremos as orientações quanto ao retorno de atividades comunitárias. As inscrições continuarão por todo o período de 
isolamento social; utilize espaço próprio em nosso site ou escreva para ensino@batistadomeier.org.br. As reuniões serão 
às terças-feiras, no horário de 19h30 às 21h, na IBMéier. O primeiro módulo terá a duração de 3 meses, tendo como obra 
inspiradora “Em busca de Deus”, de A. W. Tozer. O mentor dos encontros será o Pr. Leonir Oliveira.

CEU
 
Tendo em vista as limitações impostas 
pela necessária quarentena em que 
estamos, suspendemos nosso encon-
tro do CEU agendado para o próximo 
mês. Planejamos realizá-lo no segun-
do semestre; estamos refazendo a 
agenda com os diversos Ministérios 
da igreja, e comunicaremos tão logo 
tenhamos nova data.  As inscrições 
realizadas continuarão válidas; caso 
haja impossibilidade de participação 
em data futura faremos a devolução 
do investimento.

ORÇAMENTO 
Abril/2019 a 
Março/2020 - 
Prorrogação

Informamos que, na ausência de 
condições para que a igreja se re-
úna em assembleia de forma re-
gular e visando a manutenção das 
atividades essenciais, a Diretoria 
Executiva decidiu pela prorroga-
ção do Orçamento ora vigente até 
o dia 30 de abril de 2020, ad refe-
rendum da Assembleia Geral a ser 
convocada tão logo restabelecida 
a circulação de pessoas.

Nascimento

Manuela nasceu dia 5 de abril, com 
3kg , 47 cm e muita saúde. Seus pais, 
Vanessa e Fabio Luiz Passy Marques, 
agradecem a Deus a bênção de sua 
chegada, com fé e esperança em seu 
crescimento saudável e nos camin-
hos do Senhor. Os avós Regina e 
Francisco Luiz, a bisavó Aderlene e 
outros familiares, que conosco tam-
bém congregam, se alegram com 
eles neste momento tão especial para 
a família.  Parabéns, queridos irmãos!

https://www.youtube.com/user/IBMeier
http://open.spotify.com/show/5fMfUrWu72qjqlO1Lq6Gb0


1. Temos em comum o fato de que um dia Jesus viu a miséria da nossa alma e nós nos 
rendemos a Ele.

2. Reconhecemos que a vida que temos não pode ser adquirida por esforço próprio.

3. Sabemos que o combustível de nossas ações será sempre o Espírito Santo. Ele nos inspira 
e instrui.

4. Somos uma comunidade. Tudo o que vivemos importa e nos afeta mutuamente como 
membros da mesma família.

5. Somos organizados, porém livres para que o Espírito Santo guie e oriente os  
nossos encontros.

6. Sabemos que, aqui, as diferentes pessoas cooperam com seus dons, para os propósitos 
 de Deus.

7. Perseguimos a excelência, a fim de darmos bom testemunho e honrarmos a Deus.

8. Celebramos nossa história centenária, mas somos atuais no tempo e no espaço  
onde estamos.

9. Acolhemos gente nova com ideias novas. 

10. Entendemos que toda atividade é importante, quando ela cumpre os propósitos de Deus  
e edifica vidas.

11. Acreditamos que projetos pessoais podem ser desenvolvidos, desde que beneficiem a 
comunidade, dentro e fora de nossa família.

12. Procuramos, sempre que estamos juntos, mostrar a nossa harmonia com Deus e com 
todos os que convivem conosco.

13. Lidamos com recursos financeiros, sabendo que eles não são nossos e, por isso, os 
administramos com sabedoria, ética e sensatez.

14. Desejamos que, aqui, todos encontrem o seu lugar para trabalhar com as próprias mãos e 
com um único propósito: servirmos juntos no Reino de Deus.

15. Valorizamos o abraço, o sorriso, a alegria e a música e destacamos o amor que nos 
distingue como igreja.

16. Cremos que a disciplina faz parte do nosso modo de dizer que nos amamos uns aos 
outros e que estamos atentos aos que entre nós lutam em oposição ao Cristianismo.

17. Somos generosos e nos empenhamos para suprir necessidades dos de dentro, daqueles 
ao nosso redor e dos que estão espalhados pelo mundo.

18. Sabemos que independentemente de onde estivermos e o que fizermos, queremos 
transformar a sociedade pelo contágio de tudo o que Cristo é em nós.

19. Acreditamos que, aqui, os líderes são servos que amam tanto ensinar quanto aprender.

20. Temos a certeza de que, em nosso meio, ninguém se considera maior do que Deus. Ele é o 
dono de tudo e de todos.

 #DNAIBMéier

“...PARA QUE VOCÊS 
FAÇAM O QUE EU FIZ.“

JOÃO 13.15B

Nós, da Família IBMéier...



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.

Enfermos

Adaltina de Menezes Pinheiro, Aída Amaral, Alessandra Câmara Simões, Amarilis da Costa Fontoura Cruz, Carmem Lúcia, 
Cíntia Miguel da Costa (filha de Emilia e Amós Costa), Cristiano Barbosa (irmão de Edeleusa Barbosa), Deise Barbosa de 
Souza (filha de Judith e Benjamim), Eleosina Brito da Costa, Eliane Nunes, 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), Lucia Couto deMarco, 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, Noemia Vieira Barbosa, Otília dos Anjos Ferreira da Silva, Rita de Cassia Lins 
Vieira Teixeira, Rosana Lemos, Sergio Ricardo Ramos de Carvalho, Suzane Maria Scheidegger Ferrão, Teresinha de Jesus 
Oliveira, Therezinha de Almeida da Costa, Vítor Carvalho Gomes, Zenair Gonçalves.

Aniversariantes - Abril 
12 - Aidée Maria Martins do Valle, Deni Pessoa da Silva Velloso, Fabricio 
de Macedo da Silva, Izaurita da Conceição Barcelos Moita, Luiz Carlos 
Pereira, Regilene Martins Chagas.

13 - Camila Garrido Monteiro Maximo Almeida, Carlos Alberto Sampaio 
Oliveira, Elza Mendes Lima Reis, Willei Tavares Neri da Silva.

14 - Elisabete Alves Dias.

15 - Amanda Santos Cabral, Helena de Lourdes Moura de Souza,Mônica 
Barbosa Monteiro, Sonia da Silva Souza Ferreira, Ziza Fernandes Aires.

16 - Joselir Vicente da Silva Santos, Renato Correa de Amorim Junior.

17 - Carlos Eduardo da Paixão Lírio, Elba Sophia Theodoro Santos de 
Oliveira, Joaquim Castro Sousa, Jussara Lidia Japiassú, Luana Almeida 
do Amaral Thomé, Maria Madalena Reis da Cunha, Rodrigo Gomes 
Rossato, Rosana Koplin Marques Lopes, Roseli da Silva Lassarot.

18 - Carla Fernandes de Mello Carvalho, Francisca de Souza Ramos da 
Silva, Jorge Fernando de Albuquerque Luna, Julyanna Martins Mata, 
Lidia da Silva Andrade Oliveira, Neuzeir Santos Neves (Nany). 

19 - Maria Irene Silva Ferreira de Paiva, Renata de Freitas Reis Luiz.

20 - Daniel Wesley Freitas Siqueira, Genilda de Souza Cabral, Joyce 
da Silva David, Julia de Carvalho Macedo Franco, Maria Luisa de Paula 
Silva, Thaissa Soares Silva Diniz, Vânia Cristina Ferreira Marinho.

Bodas - Abril
11 Ana Caroline e Vinicius Gabriel Victal Sant'Anna 5 Madeira

11 Marysse Lanes e Filipe Gomes Monteiro 5 Madeira

11 Vanessa e Fábio Luiz Ferreira Passy Marques 5 Madeira

12 Ivania e Nelio de Souza 40 Esmeralda 

14 Ithyara Karla e Ricardo Tolêdo Silva 8 Barro

14 Juliana Esteves e Gabriel Marçal Barroso 2 Algodão 

14 Larissa Saboia e Felipe Ferreira da Silva 4 Flores

14 Nelise G. de Freitas e Marcelo Queiroga Pereira 13 Renda 

15 Denise Maria e Marcelo Bertanha Cascardo 10 Zinco 

15 Marcele Gomes e Gilnei Bertulino da Silva 10 Zinco 

15 Vânia Cristina Marinho e Marcelo Silva de Souza 9 Cerâmica  

16 Cátia do Carmo e Walter F. das Chagas Filho 37 Aventurina 

16 Fernanda e Josué da Silva Nascimento 22 Louça 

16 Poline e Rodrigo Serejo Rebelo 10 Zinco 

17 Adriana e Felipe Rodrigues Corrêa 10 Zinco 

17 Ana Angélica e Mario Gomes Andrade 21 Zircão 

17 Clotildes e Antonio Joaquim Pires Maia 43 Azeviche 

17 Dalva Soares e Paulino Teixeira 49 Heliotrópio 

20 Luciára e Marco Antonio Romero Cariús 24 Opala 

21 Helena e Almir Santos 69 Mercúrio 
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