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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

O INVISÍVEL QUE NOS PAROU

 Quem diria que em pleno Século 21, com todo o avanço tecnológico que 
obtivemos até hoje, uma partícula microscópica pararia o mundo? É o que está 
acontecendo e vivemos pra ver.
 Nossa geração nunca viveu esta realidade. O termo Pandemia só era conhecido 
pelos livros de Biologia, Geografia ou História. Outras tantas epidemias já foram enfrentadas 
pela humanidade. A primeira de que se tem registro foi uma das 10 pragas do Egito. Varíola, 
Sarampo, Espanhola, Influenza, Suína, Aviária, Ebola... tantas! Porém, nada nos últimos 
tempos como esta – a COVID-19, causada pelo novo Coronavírus. Segundo os cientistas, 
o maior da espécie de que se tem conhecimento. Mesmo assim, porém, INVISÍVEL ao olho 
humano. Uma partícula microscópica poderosa a ponto de parar o mundo.
 Sim! Estamos parados. Por que não dizer, paralisados? Que poder o invisível tem 
sobre as nossas vidas! Quem poderia imaginar uma realidade vivida em nossos dias, senão 
aquelas apresentadas em filmes de ficção (ou não) de cunho dramático-apocalíptico? 
(Sobre o Apocalipse, voltaremos a conversar durante a quarentena, ok?)
 Nossa geração se deu conta de que avanços tecnológicos, recursos financeiros, 
conhecimento humano não conseguem lidar com facilidade, rapidez e efetividade com o 
invisível, como desejamos.
 Há muito o que dizer, refletir, aprender e ensinar nesse tempo de afastamento, 
isolamento e quarentena. É tanta informação a ser veiculada que nem sabemos bem por 
onde começar. Diante disso, recorremos ao conhecimento que não muda, que permanece 
o mesmo, relevante e atual, tendo atravessado épocas, histórias, tragédias, catástrofes e 
pandemias – as Escrituras Sagradas. Ela é a fonte de conhecimento, recursos e verdade 
para este tempo de medo e incertezas.
 Quero deixar com você pelo menos 3 verdades. São 3 certezas para um mundo 
que, segundo Miriam Grobman, tem como a única certeza o fato de que só se tem 
incertezas. A Palavra de Deus   contradiz essa verdade: nós sempre teremos certeza!
• Há limites! Nós acabamos por achar que podemos viver intensamente o presente 
sem que haja consequências para nossas escolhas. Esta pandemia nos fez parar para 
reconhecer que o futuro permanecerá incerto. Há uma tendência a viver sem limites, de 
achar que somos livres em absoluto. Uma partícula invisível nos fez saber, mais uma vez, 
que temos limites. Não podemos viver na base do fazer tudo o que quisermos. O vírus 
nos ensina que precisamos saber parar, tirar o pé do acelerador, de se cuidar e de cuidar 
do outro. Estamos afastados hoje, contudo, contraditoriamente, estamos aprendemos que 
não somos uma ilha. O que eu escolho fazer e como viver traz consequências pra mim e 
para o meu próximo. Esta é a vida!
• Depender de Deus nos dá esperança. Outra tendência que desenvolvemos como 
humanidade é achar que damos conta sozinhos e na nossa própria dimensão terrena 
e material. Porém, situações como esta pandemia (e outras até menores) estão nos 
ensinando que podemos planejar, querer que nossas decisões sejam seguras e tenham 
bons resultados, mas não temos controle. A invisível partícula viral acaba de nos ensinar 
que nossa esperança e futuro devem estar também nO Invisível Deus, porém real. Ainda 
que haja o que devamos fazer e como nos cuidar e preparar, lembre-se: “Faça sempre 
o melhor, prepare-se para o pior — então, confie no Eterno e você alcançará vitória.”  
(Pv 21.31 – A Mensagem).
• Saiba que a sua única garantia é o Senhor! Frequentemente, quando fazemos planos, 
pressupomos que nada acontecerá que interrompa ou mude tais planos. Mas imprevistos 
acontecem - furacões, terremotos, chuvas torrenciais, reviravoltas econômicas, doenças, 
crises e até mesmo a morte. O sábio não se garante em si mesmo: “Não se gabe do dia de 
amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer.” (Pv 27.1)
• Voltaremos Melhores! Toda crise nos oferece pelo menos duas opções, segundo o 
ideograma chinês: perigo e oportunidade. Na direção do perigo real estão atitudes como 
ansiedade, medo, apatia, egoísmo, desespero, depressão e, finalmente, morte. Esta última 
é certa para todos nós. Em um momento ou em outro, todos deveremos enfrentar esse 
fim. Porém, como nos ensina o apóstolo Paulo, “o viver pra mim é Cristo e o morrer é 
lucro” – Fp 1.21. Quem não está preparado pra morrer, sequer está preparado para viver. Na 
direção oposta ao perigo, estão as atitudes da oportunidade: aprendizado, crescimento, 
renovação, reestruturação, ressignificação, vida. Escolher viver nos fará melhores quando 
tudo isso passar. Iremos revisitar nossas convicções, modelos de vida e relacionamento, 
reorganizaremos nossa escala de valores e prioridades, refaremos nossos paradigmas. 
Certamente que essa pausa forçada nos tem feito reavaliar tudo em nosso jeito de viver. 
Ou seja, é a oportunidade que temos (talvez a primeira e última) nesta geração, antes que 
Cristo volte, para retornarmos uns para os outros melhores do que quando nos afastamos.

#vaipassar    #somosigreja    #imaginaquandovoltarmos
Com carinho e esperança,

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 

10/03/2020
Entradas

OD-Campanha

Entradas
OD-Ceia 

Natal
Despesas Saldo Atual

Total 
Promessas

296.810,00 296.810,00

Total recebido 185.980,40 11.159,13 -86.874,23 110.264,40

AGO  25/03/2019 - 
SUSPENSÃO

A assembleia geral ordinária de 
nossa igreja, prevista para o dia 
25 de março, está adiada para 
data ainda a ser definida, visando 
o bem-estar e saúde da comuni-
dade. A vigência do Orçamento 
será, por tal razão, prorrogada até 
30/04/2020, permitindo assim a 
manutenção das atividades es-
senciais.

Enfermos

Adaltina de Menezes Pinheiro, Aída Ama-
ral, 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 Bri-
to da Costa, Eliane Nunes, Gabriela Neves 
Maia Rodrigues, Helio Pinto da Silva, Ira-
ci Rodrigues, Jannes Gomes Ferreira Filho 
(Janinho), 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, Noemia Vieira Barbosa, Otí-
lia 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 Oli-
veira, Therezinha de Almeida da Costa, Vítor 
Carvalho Gomes, Zenair Gonçalves.

Cuidados

1) idoso = isolamento
2) escolas = melhor fechadas
3) máscaras = pessoal da área de saúde e pessoas com
outras doenças
4) teste= só em caso suspeito, sintomático, feito em casa
5) hospital = suspeita+ febre alta+ falta de ar
6) viajante de qualquer lugar = isolamento por 7 dias;
viajante de lugar epidêmico = 14 dias
7) eventos = 0
8) gripados = não visitarem idosos
9) tomar as vacinas de influenza e anti-pneumocócica, se
for indicado
10) evitar aglomerações (restaurantes, cinema, transporte
público)
11) lavar as mãos e usar álcool gel antes e depois de ir ao
banheiro e antes de comer.
12) usar álcool gel sempre que encostar em maçanetas,
corrimão, apoiadores dentro de transporte público, etc.
13) colocar o cotovelo na frente da boca ao tossir
14) síndrome gripal sem sinais de gravidade: permanecer
em casa, tomar analgésicos Dipirona e/ou anti-térmico e
caprichar na hidratação e na alimentação.



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.

Bodas - Março
14 Adriana  e Marcello Speranza Machado 18 Turquesa 

15 Cristini  e Samuel Ribeiro de Almeida 5 Madeira

17 Daniela  e Júlio Cesar Moreno Freire 19 Água Marinha 

18 Claudia Rhamnusia e José Carlos de O. Silva 31 Nácar 

18 Maria Elisa e Dourival de Menezes Reis 65 Platina 

18 Vivian  e Paulo Elias Lima Botelho 25 Prata 

19 Rosane e Eliezer Antonio Botelho Junior 9 Cerâmica  

21 Marileni e Jose Adalberto Nunes Ferraz 33 Crizopala 

22 Isabele e Fabiano Ferreira de Souza 13 Renda 

22 Sonia e Carlos Alberto Gonçalves da Silva 40 Esmeralda 

23 Carla  e Carlos Gustavo de Carvalho Araujo 7  Lã 

27 Denize Santos e Edson Correia dos Santos 27 Crisoprásio 

27 Jurema Célia e Sidnei Custódio da Silva 44 Carbonato

28 Ana Cláudia e Carlos Eduardo Fadul Ferreira 1 Papel 

31 Regina Celia e Francisco Luiz Passy Marques 36 Cedro 

31 Silvana e Norberto Rocha Peixoto 19 Água Marinha

 Aniversariantes - Março
22 - Ana Cristina de Oliveira Silva, Elaine dos Santos Ramos Marinho, 
Elysson Campos de Carvalho, Sonia Regina da Silva Jacinto. 

23 -  Alcemar Vieira Tinoco, Almerinda Soares Brito, Daniel da Cruz 
Moulié Correa, Isis Sezures Jardim de Oliveira, Lucas Barbosa Silveira.

25 - Elci Francisca de Souza Pinheiro da Costa, Fabrício de Oliveira 
Pacheco, Helio Vasconcelos de Carvalho, Jessé Guimarães da Silva, 
Morgana Abugeber Elias, Tatiana Silva da Costa Sousa, Thiago Grijó Silva.

26 - Ana Paula Braga da Silva de Moura, André Luiz Bengaly de Andrade, 
Fabiana Lucena dos Santos, Flavia Brito Reis, Jaime Ribeiro Leite, Luiz 
Felipe Barbosa Tailor, Otávio Augusto Menezes Sampaio, Rubens de 
Freitas Campos.

27 - Estevão Gil de Castro Sampaio, Romilda de Souza Dantas Costa, 
Rosane Miccolis, Tania Page Souto Lima. 

28 - Ariane de Jesus Sousa Batista, Carmélia Braga da Cunha, Décio 
Neves Damasceno, Ely Antonio de Moraes Martins, Elzinéa Celeste da 
Silva Ferreira, Hilza Lyrio da Silva.

29 - Carlos Alberto Higino Ramos, Célia Maria de Medeiros da Silva, Julia 
Holandino da Silva, Leandro Brilhante Regly.

30 - Eric do Nascimento Alves, Eunice Pinto de Freitas Rodrigues, 
Gabriella Neves Maia Rodrigues (Gabi), João Pedro Bezerra da Rocha, 
Marcelo Macedo Curty, Maria Aparecida da Silva, Nediel Fiaux de Freitas.

31 - Ana Beatriz Habkouk Speck, Cleyde Costa Drumond da Silva, Dilmar 
Francisco Cardoso, Eci da Silva Carvalhaes, Felipe Teixeira Bicalho, 
Jaqueline Amarante de Sant’Anna, Maria de Lourdes Operti Cruz.


