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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

Servir, SerVIDA!
“Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz.” (João 13:15)

 Mesmo em tempos de Coronavírus e COVID-19, a igreja se mantém 
viva e atuante. É isso que temos experimentado e confirmado na época de 
isolamento social. Afastados e reclusos em nossas casas, temos mantido a 
essência do que é ser igreja: viver em comunhão, cuidarmos uns dos outros, 
adorar além do templo, servir por meio do que nos estiver disponível. Tenho 
agradecido a Deus por servir à geração que vive no tempo da Internet. Tem 
seus males já conhecidos, mas tornou-se uma ferramenta imprescindível para 
mantermo-nos juntos, mesmo distantes uns dos outros.
 Assim sendo, não há por que adiar o começo do nosso novo Ano 
Eclesiástico que começou na última quarta-feira, 01/04. Devemos manter 
vivo o que nos mantém esperançosos. Quando tudo isso passar, creio que 
poderemos ser melhores que antes.
 Algo tem vindo à minha mente nos últimos dias, recorrentemente: 
quem diria, em outubro/2019, quando idealizamos os alvos para 2020, que vi-
veríamos o tempo em que nos é recomendado não aproximar e não abraçar.
 Pois é... foi exatamente isso que estabelecemos como metas primor-
diais para este tempo. Lembra dos quatro A? Nossos últimos boletins tra-
ziam como que em enigmas, a cada domingo, um A a mais. Aos poucos,  
fomos revelando o sentido: A de Aproximar, A de Abraçar, A de Acolher  
e A de Amadurecer!
 Sim! Aceitamos o desafio que Jesus deixou para os seus discípulos 
após lavar-lhes os pés: vão e façam o mesmo!
 Como poderemos cumprir essa tarefa sem que nos aproximemos, 
sem que nossos braços estejam abertos e pronto para receber, pra acolher? E 
como tudo não resultar em crescimento e amadurecimento?
 Por isso, decidimos ficar firmes. Quando tudo isso passar, estaremos 
próximos de novo, nossos braços serão curtos e pequenos demais pra suprir 
a saudade que temos uns dos outros. Creio que nossos espaços físicos serão 
pequenos demais para acolher aqueles que, nesse tempo de pandemia, tive-
ram um encontro com a Graça que renova a esperança em Jesus. Por último, 
tenho a certeza de que estaremos melhores do que antes.
 Poderíamos ter adiado o começo do nosso ano eclesiástico. Porém, 
como a igreja continua viva, como água temos encontrado brechas por onde 
correr e regar a terra ressequida pelo sofrimento, pelo medo, pela angústia de 
um tempo de caos e crise. Não podemos perder tempo.
 Somos igreja! Juntos iremos mostrar ao mundo quem é Jesus. Como? 
Vivendo com ele – aproximando, abraçando, acolhendo e amadurecendo os 
frutos! Por enquanto, não podemos fazer isso física e pessoalmente. Porém, 
já podemos fazer isso espiritualmente e pelo testemunho que temos dado da 
esperança que se move em nós.
 Jesus ordenou! Nós queremos cumprir! Fazer como ele fez – com a 
toalha e a bacia ir às pessoas e servir a elas a Vida que Ele nos dá. Não dá pra 
esperar. É hoje!

Com amor e disposição pra servir e ser vida,
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

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

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.

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


Falecimento

Pr. Aurelio Ricardo Ramos da Rocha, 
pastor sênior da Igreja Batista Missio-
nária em Quintino, igreja-filha da IB-
Méier, faleceu dia 1º de abril passado, 
aos 62 anos. Estava internado há pou-
co menos de um mês no Rio de Ja-
neiro e lutava contra complicações de 
má circulação. Foi membro de nos-
sa igreja no período de 20/07/1986 a 
26/11/2006, e era reconhecido por seu 
coração devotado a missões. 
Amado e querido por familiares e 
amigos, o pastor Aurélio deixa esposa, 
filhos e netos, aos quais externamos, 
nesse momento, o nosso pesar. Ele 
deixa também um imenso e impor-
tante legado, que serve e servirá sem-
pre de inspiração a muitos: era de sua 
autoria a composição Primeiro Amor, 
cantada até hoje em diversas igrejas, 
dentro e fora do Brasil.

CEU
 
Tendo em vista as limitações impostas pela necessária quarentena em que es-
tamos, suspendemos nosso encontro do CEU agendado para o próximo mês. 
Planejamos realizá-lo no segundo 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.

Dia Mundial da Conscientização do Autismo

Dia 2 de abril, na semana que passou, o Autismo foi lembrado. Você sabe o que 
é o AUTISMO? Não é uma doença, é um Trans-
torno do desenvolvimento do cérebro que 
compromete a comunicação e a interação 
social da criança. Suas causas ainda são des-
conhecidas; pesquisas científicas indicam que 
ocorre devido à herança genética.  Essa Sín-
drome atinge quase 2 milhões de brasileiros, 
e ela pode ocorrer em diferentes graus: dos 
quadros mais leves, sem comprometimento 
da fala e da inteligência, até os quadros mais 
graves, com grande comprometimento da 
fala, das relações interpessoais e da autonomia 
pessoal. Os autistas podem ter uma vida regu-
lar, uma vez que recebam amor e realizem os 
tratamentos adequados. 
A cor simbólica do Autismo é o azul porque, 
para cada quatro crianças com autismo, ape-
nas uma menina o apresenta. Seu símbolo é o 
quebra-cabeça, pois reflete a complexidade do 
espectro; as diferentes cores e formas repre-
sentam a diversidade dos indivíduos e famílias 
que vivem o TEA - Transtorno do Espectro Au-
tista. 
A criança com 18 meses que ainda não fala 
e também não aponta para pedir o que quer 
deve ser investigada. Informe ao pediatra para 
que ele
encaminhe para um neuropediatra ou psiquiatra. São sinais do Autismo: Choro 
ou riso inapropriado; hiperatividade ou passividade excessiva; apego a obje-
tos diferentes; sensibilidade a alguns sons;  fala ruim ou ausência de fala; ação 
como a de portador de surdez; evitar contato visual; falta de consciência do 
perigo; dificuldade em aceitar excesso de carinho. O Autismo não tem cura, 
mas o diagnóstico precoce potencializa o sucesso do tratamento por meio da 
intervenção com as terapias específicas, tais como fonoaudiologia, terapia ocu-
pacional, psicologia, dentre outras.  
Nossa igreja tem realizado os Encontros Azuis, onde questões pertinentes ao 
tema são tratadas.  Informe-se! 

ORÇAMENTO Abril/2019 a Março/2020 - Prorrogação

Informamos que, na ausência de condições para que a igreja se reúna em assembleia de forma regular e visando a ma-
nutenção 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.

CONSELHO DE LÍDERES E FISCAL – Nova Composição 
 
Com vigência a contar de 1º de abril de 2020, conforme eleição realizada em Assembléia Geral Ordinária de 24/11/2019, no-
vos irmãos passaram a compor os Conselhos de Líderes e Fiscal de nossa igreja. Esses Conselhos ficam assim constituídos:
Conselho de Líderes -  Composto por Diretoria Executiva, Coordenadores dos Ministérios, Presidente do Conselho Fis-
cal, Representante do Ministério Diaconal e mais 9 nomes eleitos pela AGO, a saber: Titulares – (Até Março/2023) Ana 
Cristina Santana Marques, Israel Vieira Magalhães, Nelson Abimael Livramento Schulze ; (Até Março/2022) Ageu Silva 
Costa, Fausto Luiz de Castilho Pereira, João Marcos Nunes Coure; (Até Março/2021)  Daisy Anne Bernardes Silva, Irwing 
de Araújo Brasil. Suplentes – (Até Março/2021) Jader Camargo, Ana Gisele Santana Marques Costa. 
Conselho Fiscal - Titulares - (Até Março 2024)  Alexandre Vasconcelos Campos; (Até Março/2023) Fernando Sergio 
Loureiro de Oliveira, Josué Magalhães Costa, Jordana Ribeiro Romão; (Até Março 2021) Helena da Silva Paiva, José Bar-
bosa. Suplentes - (Até Março/2021) - Nina Rosa Romano Pinto, Luiz Antonio Vieira da Rocha.
Àqueles que ora terminam seus mandatos, os agradecimentos da igreja pelo trabalho desenvolvido.

https://youtu.be/J1bF1eXhvUE


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

06 - Agnes Romano Pinto de Magalhães, Igor Lopes de Sousa, Luiz 
Gonzaga do Nascimento, Malvina Maria Sabino Cavalcanti.

07 - Adaltina de Menezes Pinheiro, Carlos Alberto de Assis Serejo, 
Mônica da Fonseca Padula Henriques Bordalo, Renato Bezerra Martins, 
Sarah Marques Costa.

08 - Andréia Cristina Pontes Bottoni Sampaio, Eliane Mattos Pereira, Fa-
bio Oliveira da Silva, Genilda Amorim Ferreira, Hélcio Fidelis de Aragão 
Page, Helio Alves Junior, Iracy Andrade de Souza, José Ricardo Santos 
da Silva, Marco Antonio Romero Cariús, Samuel Ribeiro de Almeida.

09 - Adriano da Silva Castellano, Denise Esterque Guimarães de Araujo, 
Ely Pires Victal dos Santos, Lucas Augusto Venâncio Ferreira, Marco 
Aurélio de Oliveira Junior, Marcos David.

10  - Ester Narciso Correia dos Santos, Lucas Ferreira da Mota, Maria 
Antonia Guterres Aragão, Rosineia Nogueira Fernandes, Tatiana Teixeira 
Gomes.

11 - Andréa Leopoldo Santos, Elizabeth da Luz Marques, Karina Caval-
cante Vieira, Lis Helena Freitas Siqueira, Luiz Alberto Mendes Tavares.

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.

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 

6 Rosineia e Jorge Felipe Nunes Fernandes 32 Pinho 

6 Ticiane e Douglas de Carvalho Baeta 18 Turquesa 

7 Erika e Elton Francisco Antonio de Souza Luz 8 Barro

8 Julia e Raphael Freitas Franco 9 Cerâmica  

8 Maria Luisa e Elielson José da Silva 25 Prata 

8 Viviane e Wallace Azeredo Charles 3 Couro

9 Débora e Marcus Vinicius Pereira Trindade 10 Zinco 

10 Renata Flor e Victor Claudio Martins da Silva 21 Zircão 

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
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