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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

POR QUE CHORAMOS?
 Os dias estão mais longos do que gostaríamos. Esse tempo de afasta-
mento social nos tem dado a oportunidade de refletir, refazer, reconstruir e até 
mesmo reencontrar. Nem que este reencontro seja com Deus e com a nossa 
própria essência, talvez perdida, maquiada ou negada em tempos de norma-
lidade. Sentimentos complexos e múltiplos nos vêm à tona em momentos de 
isolamento – dor, saudade, lágrimas, lembranças...
 O dilema do sofrimento está presente em todos nós: por que sofre-
mos? Até quanto podemos suportar? Em busca de respostas, tentamos achar 
justificativas, ponderamos lógica, racionalizamos as experiências.
 R. C. Sproul diz o seguinte: “No âmago da mensagem do livro de Jó 
acha-se a sabedoria que responde à questão a respeito de como Deus se en-
volve no problema do sofrimento humano. Em cada geração, surgem protes-
tos, dizendo: ‘Se Deus é bom, não deveria haver dor, sofrimento e morte neste 
mundo’. Com este protesto contra as coisas ruins que acontecem a pessoas 
boas, tem havido tentativas de criar um meio de calcular o sofrimento, pelo 
qual se pressupõe que o limite da aflição de uma pessoa é diretamente propor-
cional ao grau de culpa que ela possui ou pecados que comete.”
 Mas a inquietação permanece: será que sofrimento tem realmente algo 
a ver com culpa? Claro que não! No caso de Jó, por exemplo, ele era homem 
justo. O mais justo de todos de sua época. É quando Satanás entra na história 
alegando que a justiça de Jó é recorrente à sua prosperidade. Está feito o desa-
fio: quem permanecerá justo diante do sofrimento? Quem não negociará sua 
fé em prol do seu bem-estar?
 Jó, então, chega ao fundo do poço. Perde tudo, e quase todos. E quem 
é preservado ao seu lado, não ajuda em nada. Quando não se sabe o que dizer, 
a melhor atitude é o silêncio.
 Sproul destaca que “a sabedoria final encontrada neste livro não pro-
vém dos amigos de Jó, nem de Eliú, e sim do próprio Deus. Deus levanta uma 
pergunta após outra. Deus continua a fazer perguntas a respeito da habilidade 
de Jó em fazer coisas que lhe eram impossíveis, mas que Ele podia fazer. Por 
último, Jó confessa que isso era maravilhoso demais. Ele disse: ‘Eu te conhecia 
só de ouvir, mas agora os meus olhos te vêem. Por isso, me abomino e me ar-
rependo no pó e na cinza’ (42.5-6).
 Precioso perceber que Deus não se interessa em responder e revelar “as 
razões” para o sofrimento de Jó. A resposta de Deus é revelar-se a si mesmo. 
Com Jó aprendemos que não são os motivos e as razões por sofrermos que 
devem ser descobertas. Na verdade, onde está firmada a nossa esperança é 
que determina a maneira como atravessamos o vale sombrio da morte.
 Encerro citando mais uma vez R. C. Sproul: “Quando estamos desnor-
teados e confusos por coisas que não entendemos neste mundo, não devemos 
buscar respostas específicas para questões específicas, e sim buscar conhecer 
a Deus em sua santidade, em sua justiça e em sua misericórdia”.
 Que o Senhor nos ensine e revele para nós as grandezas do seu caráter 
e dos seus propósitos enquanto atravessamos este vale da pandemia. É, sem 
dúvida, o primeiro e o principal benefício que temos ao sairmos disso tudo!
“Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória seja a ele  
eternamente. Amém!”

Com carinho e esperança,
Seu Pastor



Nossa Campanha 
continua em 2020!
 

A Obra de Deus e o investi-
mento no crescimento do Rei-
no não vão parar! Mantenha 
sua contribuição ao longo dos 
treze meses programados, ou 
junte-se àqueles que já assu-
miram 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 

17/04/2020
Entradas

OD-Campanha
Missões
Mundiais

Entradas
OD-Ceia 

Natal
Despesas Saldo Atual

Total 
Promessas

296.810,00 296.810,00

Total recebido 192.984,40 9.822,79 11.159,13 -86.875,23 117.286,40

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

ORÇAMENTO Abril/2019 a Março/2020 - Prorrogação

Informamos que, na ausência de condições para que a igreja se reúna em as-
sembleia de forma regular e visando a manutenção das atividades essenciais, a 
Diretoria Executiva decidiu pela prorrogação do Orçamento ora vigente até o 
dia 30 de abril de 2020, ad referendum da Assembleia Geral a ser convocada tão 
logo restabelecida a circulação de pessoas.

Use o QRCode acima para acessar 
a página na Web que permite sua 
contribuição de dízimos e ofertas 
utilizando Cartão de Crédito ou 
boleto. Recomendamos que, 
antes de efetivar sua contribuição, 
faça o LOGIN e complete o seu 
cadastro pessoal no sistema. 
Após o cadastro básico, caso 
você queira usar o Cartão de 
Crédito, faça também o registro 
desses dados. Em seguida, tecle a 
opção SAIR e entre novamente no 
endereço indicado pelo QRCode.

http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5521968114842
https://www.youtube.com/user/IBMeier
http://open.spotify.com/show/5fMfUrWu72qjqlO1Lq6Gb0
https://youtu.be/shtT0XlS0cU
https://qrco.de/bbUsTC


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 
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.

21 - Edson Nascimento da Silva, Eduardo Fernandes de Araújo, Francis-
ca Araújo Ladislau de Almeida, Isabela de Mendonça Marques, Jeffer-
son de Menezes Nascimento, Tania Mendes Soares Burnett. 

22 - Alzira Maria Mendes da Silva Dantas, Daniele Gomes Rodrigues 
Teixeira Vieira, Eliane dos Santos Moura, Eva Raimunda de Abreu, Ja-
nine Romualda Amberget de Albuquerque, Juliana Rodrigues Vieira.

23 - Arlete Ribeiro Fontes Farias, Camila Almeida de Lima Ramos, Mau-
ra de Araujo Pinto Rodrigues.

24 - Arsylene Sezures Jardim, Camila Ferreira Franco Dias, Jorge Luiz 
Carrozzino Amaral, Julio Strauss Neves Junior, Marcos Eduardo de 
Sant’Anna Simão.

25 - Ana Lucia dos Santos Lara Pereira, Davi Azevedo dos Santos, 
Débora Rodrigues Azevedo Salles Pedro, Inon Rubens Duarte de An-
drade, Isabella Felippe Cavalcante Meira, Isabella Felippe Cavalcante 
Meira, Josiane Borralho da Silva, Leonardo Henrique da Silva Ribas, 
Maria das Graças Barreto Oliveira.

26 - Lucilene Maximo Almeida, Marco Antonio Domingues Daltro 
Carvalho.

Bodas - Abril
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 

26 Nádia Abertoni e Jorge Luiz Alexandrina 6 Perfume 

26 Rosa e Waldemar da S. Rodrigues Filho 11 Aço 

27 Rachel Ribeiro e Renato P. Soares Junior 4 Flores

28 Elba Sophia e Rafael Melo de Oliveira 18 Turquesa 

28 Marlene e Vital Mousinho Granha 41 Seda 

28 Patricia Inêz e Marcelo Gomes Rodrigues 31 Nácar 

29 Aline e Janot Pessoa de Barros 10 Zinco 

30 Ana Paula e Alberto Leandro Xavier de Moura 16 Safira 

30 Rose Liane e Elcio Soares Palma 37 Aventurina 
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