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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.W. TOZER E O “VÍRUS” QUE MATA A ALMA
“Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva.

Nada de gritarias, insultos e maldades!” - Efésios 4:31 (NTLH)

  semana que passou, em meio ao afastamento social e 
recluso em casa, fazendo meu momento devocional, li um trecho 
de A.W. Tozer em que ele reflete sobre o pior vírus que há contra 
a humanidade. Fiquei surpreso com a coincidência do tema face 
ao momento que vivemos.
 Tozer, usando o texto bíblico acima como base, desa-
fiou-me como leitor a vasculhar, descobrir e combater questões 
sérias, muitas vezes invisíveis, que destroem a saúde da alma de 
cada um e, consequentemente, da Igreja de Cristo. Muitos ídolos 
modernos, avessos à Verdade bíblica, vêm tendo permissão para 
entrar lentamente em nossas igrejas, ensinando falsos valores, 
práticas insanas e prazeres vãos. Vícios e hábitos carnais são cada 
vez mais aceitos como coisas normais e aceitas em um tempo a 
que precisamos nos adaptar – esse é o argumento.
 À luz do versículo citado, Paulo nos pede que nos posi-
cionemos corajosamente contra qualquer fato ou pessoa que fira 
ou obstrua a unidade do Corpo de Cristo. Parem de brigar! Volt-
em-se um pro outro e vejam que a cura está na unidade.
Temos falado tanto na crise que atravessamos como opor-
tunidade, mas nem todos estão dispostos a aproveitar esse 
tempo como meio de aprimoramento e crescimento pessoal  
e comunitário.
 O novo vírus Corona mostra-se um desafio não só para a 
ciência, mas também para governantes e líderes (religiosos, in-
clusive!) que não se encontram, não se afinam, não se emendam. 
No final, como sempre, a conta é paga por quem não deveria, 
ou pelo menos não mereceria, numa lógica de causa e efeito. A 
questão é que, como temos falado, essa lógica não rege o mundo 
espiritual.
 Tal desafio acaba gerando na gente a temida ansiedade 
que resulta em instabilidade e, não demora muito, tende a 
desmoronar o pouco de equilíbrio emocional e social que nos 
restou. Então, é quando um outro vírus se aproveita da nossa 
baixa imunidade espiritual para aflorar doenças tão mortais 
quanto outras: amargura, ódio, gritarias, insultos e divisões.
 Para estes males, a vacina (profilaxia) ou o remédio (tera-
pia) já existem: a Palavra Viva do Deus Vivo! Tozer afirma: “onde a 
igreja não é curada, será enfraquecida”. Ou seja, a Bíblia é o único 
medicamento que pode destruir o vírus que fere e mata a alma, e 
curar e restaurar a vida da gente, pois #somosigreja!
 Uno-me a Tozer para desafiar você, querido leitor, a for-
talecer sua alma contra o vírus que mata a alma e adoece a igreja 
e, consequentemente, vem destruindo a sociedade – o pecado.
 Precisamos, mais que nunca, uns dos outros! Somente 
unidos pela cruz, venceremos!

Com carinho e teimosa 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 

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

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.

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, cine-
ma, 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.

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

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


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
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
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.

Aniversariantes - Abril 
01 - Eurico Wagner Meneses Carvalhaes, Felipe de Azevedo Corrêa 
Assumpção, Lindacy de Sant’Anna Pinheiro, Marta Marins de Moraes.

02 - Ana Clara de Oliveira Barbosa, Ana Jéssica Delgado da Cunha, Edir 
Trigueiro de Araujo, Loyde Pacheco Bento da Silva.

03 - Davi Coelho Alves Cordeiro.

04 - Eduardo Brito de Souza, Gutemberg Gonçalves Aperibêncio, João 
Rodrigues de Oliveira, Julia Amarante Trugilho, Marcia Brandão Santa-
na, Nelson Abimael Livramento Schulze.

05 - Maria Fátima de Mello Alves, Morgana Barbosa Monteiro, Taíssa 
Rodrigues Maia Sodré, Thiago José Pereira Leite Reis.

Bodas - Abril
2 Juliana e Rodrigo Pereira dos Santos 9 Cerâmica  

3 Paula Caroline e Rodrigo Augusto S. Pereira 9 Cerâmica  

4 Danielle Velez e Cássio B. Bezerra 12 Seda 

4 Janaina Barrozo e Arilson M. de Freitas 11 Aço 

5 Nilcéa e Antonio Barbosa Antunes 46 Alabastro 

6 Adriana da Rosa e Erick Miranda Borba 7  Lã 

6 Anna Beatriz e Felipe Goulart Salomão 8 Barro

6 Elcy M. de Cerqueira e Miguel B. de Cerqueira 52 Argila 


