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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

CORAM DEO: VIVENDO DIANTE DA FACE DE DEUS
Por R.C. Sproul

 Eu me lembro da minha mãe parada em pé na minha frente, com as mãos 
apoiadas no quadril, com os olhos brilhando como brasas de fogo dizendo em voz 
alta: “Me diga qual é a sua grande ideia, meu jovem?”.
Instintivamente, eu sabia que, em teoria, a minha mãe não estava me perguntando 
uma questão abstrata. A pergunta dela não era uma questão geral, era uma acusa-
ção velada.
 As palavras dela foram facilmente traduzidas para terem o seguinte signifi-
cado: “Por quê você está fazendo o que você está fazendo?”.
 A minha mãe estava me desafiando a justificar o meu comportamento 
com uma ideia ou com um argumento válido. E eu não tinha nenhuma ideia ou 
argumento para justificar o meu comportamento.
 Recentemente, com toda a seriedade, um amigo me perguntou a mesma 
questão. Ele me perguntou: “Qual é a grande ideia da vida cristã?”. Ele estava inte-
ressado no mais importante, o objetivo final da vida cristã.
 Eu disse: “A grande ideia da vida cristã é Coram Deo. Coram Deo  
captura a essência da vida cristã.”.
 Esta frase tem sua origem no latim, literalmente se refere a alguma coisa 
que toma lugar na presença de Deus ou ante a face de Deus.
 Viver Coram Deo é viver a vida inteira na presença de Deus, sob 
a autoridade de Deus, para a glória de Deus. Viver a vida inteira na presen-
ça de Deus é entender que absolutamente tudo o que estamos fazendo e 
onde quer que estejamos fazendo isto, nós estamos agindo debaixo do olhar  
fixo de Deus.
 A experiência uniforme dos santos é reconhecer que se Deus é Deus, então 
Deus é realmente soberano.
 Viver sob a soberania Divina envolve muito mais do que uma submissão 
relutante em uma soberania que é motivada por medo de punição.
 Viver toda a vida Coram Deo é viver uma vida de integridade. É uma vida 
de plenitude que encontra unidade e coerência na majestade de Deus. Uma vida 
fragmentada é uma vida de desintegração. É marcada por inconstância, desarmo-
nia, confusão, conflito, contradição e caos.
 O cristão que compartimenta a sua vida em duas seções de re-
ligião e não religião ou religioso e não religioso falhou em compreender  
a grande ideia.
 A grande ideia é que ou toda a vida é religiosa ou nada da vida  
é religioso. Dividir a vida entre religião e não religião é em si mesmo  
um sacrilégio.
 Isto significa que se a pessoa cumprir a sua vocação como serra-
lheiro, advogado ou dona de casa Coram Deo, então essa pessoa está agin-
do tão religiosamente como um evangelista que ganha almas para cumprir  
a sua vocação.
 Integridade é encontrada onde homens e mulheres vivem suas vidas em 
um padrão de consistência. É um padrão cujas funções são basicamente as mes-
mas, dentro e fora da igreja. É uma vida sincera diante de Deus.
 É uma vida na qual absolutamente tudo o que é feito, é feito para Deus. É 
uma vida vivida por princípios e não por conveniência, por humildade diante de 
Deus e não por desobediência.
 É uma vida sob a tutela da consciência que é mantida em cativeiro pela 
Palavra de Deus.

Tradução: Thiago Mancini
Fonte: www.materiasdeteologia.com



Vagas limitadas, inscreva-se em: 
bit.ly/autismo-umnovoolhar

Vêm aí os Novos Pequenos 
Grupos Multiplicadores!

Estamos com novos PGMs e é claro que você não 
pode ficar de fora. Escolha o que mais se encaixa à 
sua agenda e participe deste momento de comu-
nhão e aprendizagem entre os irmãos, mas, princi-
palmente, de multiplicação de discípulos. Ah! E não 
se preocupe, os demais grupos também permane-
cem normalmente. É a IBMéier oferecendo a você 
diversas opções de locais e horários para colaborar 
ainda mais com o seu crescimento espiritual e com 
a expansão do Reino de Deus. 
Inscreva-se em: bit.ly/pgmultiplicador

MEM

Campanha “Minha Razão 
de Viver: Multiplicar”
Até o domingo 22/09/2019, 
alcançamos o valor de R$ 
7.702,50 do Nosso alvo de 
R$ 30.000,00. Estamos com 
25% do nosso alvo alcan-
çado.

Convocação AGE 
09/10/2019 - 
Reabertura da AGE 
de 02/10/2019 

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 09 de 
outubro de 2019, às dezenove 
horas e trinta minutos, no Salão 
de Cultos, em continuidade à 
assembleia geral extraordinária 
suspensa no dia dois de outubro 
de 2019, para deliberação sobre os  
itens restantes da pauta, a saber:  
7) Encaminhamentos da Diretoria 
Executiva: 7.1 - Composição da 
Comissão de Indicações, 7.2 – 
Designação de Coordenador 
para a Comissão de Membros, 
7.3 – Revisão Orçamentária, 7.4 
- Revisão da Campanha Novos 
Desafios; 8) Aprovação de Atas; 
9)  Encerramento.

Associação Luz da Liberdade

Liderada pela irmã Adenice Barreto Baptista, essa 
organização desenvolveu suas atividades nos últi-
mos sete anos com o apoio e  parceria da IBMéier, 
que disponibilizou instalações e cooperou para o 
alcance de suas metas. Agora, um novo espaço foi 
cedido, por comodato, pela Igreja Batista do Cal-
vário, em São Cristovão, onde a ALL passou a fun-
cionar, a contar de 27/09/2019. Registramos aqui o 
agradecimento da irmã Adenice à igreja e seu pas-
tor, Purin Jr., momento em que expressa sua grati-
dão e desejo de que Deus derrame bênçãos sobre 
o ministério local. Na oportunidade, também cabe 
externar a alegria e gratidão da igreja pelo tempo 
em que pudemos servir à Associação, rogando ao 
Senhor que abençoe essa nova etapa.



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 Amaral, 
Amarilis da Costa Fontoura Cruz, Carmem 
Lúcia, Cilli da Silva Moraes, Cíntia Miguel da 
Costa (filha de Emilia e Amós Costa), Cris-
tiano Barbosa (irmão de Edeleusa Barbosa), 
Deise Barbosa deSouza (filha de Judith e 
Benjamim), Eleosina Brito da Costa, Eliane 
Nunes, Gabriela Neves Maia Rodrigues, Ga-
brielle 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 Bor-
ralho da Silva, Josilda Afonso, Lívia Ferrão 
(mãe), Lucia Couto deMarco, Luinízia San-
tos, Luiz Paulo Campos, Maria Castro, Maria 
das Graças de Sousa Medeiros, Maria Nati-
vidade Barbosa (mãe de Edeleusa Barbosa), 
Marlene Sampaio, Mauro Tadeu (genro de 
Graça Souza), Niel de Souza Fiaux, Noemia 
Ribeiro Fontes (mãe de Arlete Farias), Noe-
mia 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.

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.

Colóquio  

Nosso próximo encontro será 
no dia 10 de outubro, às 11h, na 
sala 401. Trabalharemos com 
o livro “Inteligência humilha-
da” de Jonas Madureira. A obra 
pode ser sintetizada com a fra-
se: “É possível ser piedoso e, ao 
mesmo tempo, inteligente”, tra-
tando sobre fé e razão a partir 
da premissa de que a “fé não 
deve ter medo de pensar e que 
a razão deve dobrar seus joe-
lhos em sujeição a Deus”. Para 
uma participação produtiva, 
você deverá ler a obra antes do 
encontro, pois não se trata de 
uma palestra, mas de um mo-
mento de troca de impressões, 
compreensões e incompreen-
sões vindas da leitura. Leia, es-
tude e compartilhe.

Campanha 2019
até 

01/10/2019
Saldo 

Anterior
Despesas Saldo Atual

Total 
Promessas

295.900,00 295.900,00

Total 
recebido

95.540,67 -9.723,26* 85.777,41

* Missão Batista do Alto Cachambi



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.

 Outubro – Aniversariantes 
06 –  Adriana Braga da Conceição Castelo Branco, Anderson Queiroz 
da Silva, Feliciano Rodrigues Ferreira, Lauro Barreto Braz, Maria Mont 
Serráth Barbosa Tailor, Ronaldo de Carvalho Monteiro, Samantha de 
Oliveira Camargo.

07 - Elizabeth Baiense Sadler, Elza de Souza Nery, Fabio Gonçalves 
Pessanha, Giselda Caldas Villa Lobo Cardoso Gomes, Juliana Bezerra 
da Silva, Marcus Vinicius Pereira Trindade.

08 - Atamacy Oliveira da Silva, Elizabeth Barrozo Rodrigues, Ruth 
Corrêa de Aguiar, Tiago Manoel.

09 - Matheus da Silva Santos, Sérgio de Oliveira Moreira.

10 – Anderson da Silva Araujo, Jannes Gomes Ferreira Filho (Janinho), 
Stael Sant’anna da Silva, Vanessa de M. Albuquerque Lopes de Sousa. 

11 – Andrey Cesar da Silva Rosa Pinto, Cristiane Fialho Coutinho da 
Silva, Felipe Ferreira de Carvalho, Irene Raimunda da Silva, Italo Rohem 
Cardoso, Jonas Sanches da Rocha, Simone Roza de Sousa Taouil, 
Victor Yves de Sousa Crispim da Silva.

12 – Ana Lucia Ximenes, Antonia da Silva Pereira, Carla Aparecida da 
Silva, Erick Miranda Borba, Maria Helena Moreira Coelho, Maria Zélia 
R. Botelho, Rachel de Jesus Ferreira Martins, Romulo dos Santos Melo.

13 - Alda Cunha Pereira, Ana Consuelo Garcia de Vasconcelos Melo, 
Cintia Tinoco Horta, Claudia Ferreira da Silva Lírio, José Pedro Ferreira, 
Marcelo Henrique Ferreira de Oliveira, Noemia Custódio da Silva.

Outubro - Bodas
4 Neide e Ary Marques de Oliveira 39 Mármore 

5 Cilea e Ronaldo de Carvalho Monteiro 13 Renda 

5 Sylvia e Anderson Queiroz da Silva 13 Renda 

8 Lenice e Aldair Nunes 31 Nácar 

8 Sara e Jader Oliveira Guimarães 27 Crisoprásio 

9 Ana e Leandro Soares dos Anjos 10 Zinco 

9 Luciane e Otávio Augusto Menezes Sampaio 20 Porcelana 

9 Patrícia e João Stuart Lemos 15 Cristal 

10 Adylia e Mario Costa Marinho 38 Carvalho 

10 Edinaura e Belmiro Cassio Pimenta 27 Crisoprásio 

11 Christine e Jessé Guimarães da Silva 10 Zinco 

11 Giulia e Elianderson Pereira da Silva 9 Cerâmica  

11 Mariana e Diego Sodré dos Santos 5 Madeira

12 Aline e Renato Bezerra Martins 3 Couro

12 Elen e José de Araújo Gomes 7  Lã 

12 Érica e Marcello Betzler Simão 12 Seda 

12 Flor e Uilian Gabry Vigne 10 Zinco 

14 Maria e João Batista Ferreira da Silva 37 Aventurina 

14 Raquel e Fabio Carvalho Vilas Boas 10 Zinco 


