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Igreja Batista do Méier
Rua Hermengarda, 31 - CEP 20710-010

Telefax: (21) 2599-3000
Site: www.batistadomeier.org.br

email: 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

 Na semana que passou, perdemos uma pessoa amada em nossa família. Tio 
Cesário faleceu aos 84 anos. Deixou um legado de integridade e carinho para com todos 
à sua volta. Foi padrinho de nosso casamento. Amável no trato, econômico nas palavras, 
estava sempre presente no meio da família. A reunião em família para a despedida 
do tio foi um misto de choro, risos e lembranças doídas cheias de saudade. Aquele 
momento me trouxe à memória um texto escrito pela irmã Regina Lúcia Bittancourt 
Paes de Almeida. Ela faleceu em 2011 depois de uma longa luta contra o câncer. É uma 
excelente reflexão sobre a brevidade da vida, por mais anos que possamos acumular.

Desejo que abençoe a sua vida,
Pr. Purin Jr.

O QUE REALMENTE IMPORTA...
“Se não tiver amor, nada disso me valerá” (1 Co.13)

“Não importa o que eu diga, creia e faça; sem amor, nada disso me valerá”.

 Viver consiste em amar. Uma vez que Deus é amor, a lição mais importante 
que Ele quer que você aprenda é como amar. Quando amamos somos mais parecidos 
com ELE e o amor é o fundamento de todos os mandamentos que Deus nos deu. 
Gálatas 5:14 diz: “ame aos outros como você ama a si mesmo”.
 Amar altruisticamente não é fácil; vai contra nossa natureza egoísta. Deus quer 
que amemos a todos, mas deseja que aprendamos a amar especialmente as pessoas 
que estão próximas de nós.
 O desejo de Deus é que sua família seja conhecida pelo seu amor, mais do 
que por qualquer outra coisa... Jesus disse que este será o maior testemunho perante o 
mundo...
 O amor não pode ser aprendido solitariamente. Para que você possa desenvolver 
a habilidade de amar é necessário ter pessoas irritantes, imperfeitas e frustrantes por 
perto. Com elas aprendemos três verdades importantes:
1 – A vida sem amor não tem nenhum valor:  Deus afirma que a vida se constitui 
em relacionamentos. Quando lemos os dez mandamentos observamos que os 
quatro primeiros falam de nosso relacionamento com Deus e os outros seis falam de 
nosso relacionamento com as pessoas; Jesus resumiu o que mais importa para Deus 
recomendando amar a Deus e amar as pessoas. Mateus 22:37-40. Os relacionamentos e 
não as realizações são o que mais importa na vida.
2 -  O amor é para Sempre. O amor é eterno. 1 Coríntios 13:13 “Assim, permanecem 
agora estes três: a Fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor”. O amor 
deixa um legado. A forma de você tratar as pessoas é a influência mais duradoura 
que se pode deixar na terra. Quando a vida está no fim as pessoas não se cercam de 
objetos, querem em torno de si pessoas, pessoas que amam, com as quais mantenham 
relacionamentos. 
3 – Seremos avaliados quanto ao nosso amor. No céu Deus não dirá: Fale-me de sua 
carreira, seus títulos ou de sua conta bancária; em vez disso, vai rever como você tratou 
as pessoas, especialmente as necessitadas. “o que vocês fizeram a algum dos meus 
menores irmãos a mim o fizeram”.Mt.25:40
 Quanto maior o tempo dedicado a alguma coisa, mais você demonstra a 
importância e o valor que ela tem para você. Quando você dedica seu tempo a alguém, 
está dedicando uma porção de sua vida. Assim você consegue dizer, mesmo em silêncio: 
Eu valorizo você o bastante para lhe dar o meu mais precioso bem – meu tempo. EU TE 
AMO! Amar significa abrir mão, ceder minha preferências, conforto, dinheiro ou tempo 
para benefício de outra pessoa. A MELHOR EXPRESSÃO DO AMOR É O TEMPO.
 SABE QUAL É O MELHOR MOMENTO PARA AMAR? Já que você não sabe até 
quando terá oportunidade de amar e não há nenhuma garantia do amanhã, se quiser 
expressar o seu amor é melhor que o faça agora. 
 Tendo a plena consciência de que um dia estará diante de Deus, como você irá 
explicar aqueles momentos em que projetos e coisas foram mais importantes para você 
do que as pessoas? A MELHOR UTILIDADE QUE SE PODE DAR À VIDA É AMAR. Aproveite 
cada chance que tiver, cada oportunidade, cada dia para fazer o bem, não espere até 
amanhã, porque o melhor momento para amar é agora.



Recado MEM

No mês de Julho, o Projeto Neemias estará promovendo uma tarde cheia de 
comidas, brincadeiras, testemunhos, louvor e comunhão! O valor arrecadado será 
investido nas ações do projeto. 
Ficou interessado? Procure os irmãos Carlos Motta e Nelson Schulze e saiba como 
se envolver nessa grande obra de amor. 

Luz da Calçada - Cobertores

Graça e paz, irmãos.
Chegamos, novamente, na estação de frio!!
Somos e nos fazemos igreja, indo nas madrugadas às ruas e calçadas do Méier e 
grande Méier, onde encontramos muitos que, de alguma forma e por questões as 
mais diversas, acabaram vivendo uma realidade entre drogas, álcool, violência e 
outras.
O Luz na Calçada vem solicitar aos irmãos que cooperem com a compra dos 
cobertores, para diminuir o frio sentido na pele, pois conseguimos diminuir o 
frio nos corações, por meio do lanche, e o da alma, pela Palavra de Deus, que 
proclamamos em cada parada que fazemos.
Amados irmãos, Juntos, como igreja, poderemos viver o novo de Deus, além de 
transformar vidas.
Deus os abençoe. Jó 24:7 NTLH.

Escola Bíblica Dominical

A classe de adultos que funciona em nosso salão térreo inicia uma série de estudos 
do livro de Atos; serão 17 lições sobre os trinta anos que mudaram o mundo. A 
igreja cristã em seus primeiros anos enfrentou obstáculos externos e internos, e 
a compreensão dos fatos pode nos auxiliar hoje.  Sugerimos a aquisição do livro 
"A Mensagem de Atos", de John Stott, para o aprofundamento de seus estudos. 
Programe-se para frequentar as aulas de nossa Escola Bíblica.

Encontro para novos 
membros - 15/07/2019

Se você deseja fazer parte da família IBMéier 
não perca o Encontro para Novos Membros 
com o Pastor, que acontecerá dia 15 de julho, 
segunda-feira, às 19h30min. Além disso, 
agende uma entrevista com o Pastor Purin, 
se ainda não o fez, contatando a Secretaria da 
Igreja (2599-3000). Na ocasião, serão tiradas 
as fotos individuais para o cadastro da Igreja 
e estará disponível um lanche. Para outras 
informações procure a Comissão de Membros, 
cuja coordenadora é a irmã Rosilene Machado.

Convocação de AGO 
17/07/2019

1) Abertura, estabelecimento de quórum 
e aprovação da pauta; 2) Informações; 
3) Relatório da Comissão de Membros; 
4) Relatórios Financeiros; 5) Parecer do 
Conselho Fiscal sobre Relatórios Financeiros; 
6) Encaminhamentos da Diretoria Executiva: 
(6.1) Recomposição da Comissão de Membros; 
(6.2) Recomposição da Diretoria Executiva; 7) 
Aprovação de Atas; 8) Encerramento.

Colóquio

Realizamos nossos debates da obra "Azorrague" de Antonio Carlos Costa, momento 
de crescimento e desafio para a apresentação de possíveis novos caminhos 
eclesiásticos. Nosso próximo encontro será no dia 4 de agosto, às 11h, na sala 
404. Trabalharemos a partir da obra "Fé cidadã" de Carlos Bezerra Jr. Para uma 
participação produtiva você deverá ler a obra antes do encontro, pois não se trata 
de uma palestra, mas de um momento de troca de impressões, compreensões e 
incompreensões advindas da leitura. Leia, estude e compartilhe.

Nascimento

Angela Raquel e Fábio Vilas Bôas estão orgulhosos 
e felizes com o nascimento de Alice, dia 4 de julho 
passado. A igreja com eles se alegra, sabendo que 
Deus abençoou seu lar com o milagre da vida e 
lhes entregou essa dádiva, a ser cuidada com muito 
amor e sabedoria, nos passos do Senhor. Parabéns!!!

Falecimento

Com pesar, registramos 
o falecimento de nossa 
amada irmã Bernardete 
Reis Ribeiro, dia 10 de 
julho passado, aos 91 anos.  
Era viúva do diácono 
David Ribeiro e membro 
da nossa igreja desde 
10/03/1976. Rogamos ao 
Senhor as bênçãos de consolo para o coração 
dos filhos Carla, David e Paulo de Tarso, 
genro, noras, netos e bisnetos que conosco 
congregam e guardam consigo o legado de 
uma vida a serviço do Reino. 

(...) felizes as pessoas que desde agora morrem no serviço 
do Senhor! — Sim, isso é verdade! — responde o Espírito 
de Deus. — Elas descansarão do seu duro trabalho porque 
levarão consigo o resultado dos seus serviços. (Ap 14.13)



Seja bem-vindo(a) à Igreja 

Batista do Méier! Queremos 

conhecer você, e para isso 

pedimos que preencha 

esse Cartão de Conexão e 

entregue a um dos membros 

da Equipe de Hospitalidade à 

saída do culto. Obrigado!
Quero ser batizado

Data do Preenchimento:
____/____/2019

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.

Enfermos

Adaltina de Menezes Pi-
nheiro, Aída Amaral, Ber-
nadete Reis Ribeiro, Carlos 
Eduardo S. Santos, Carmem 
Lúcia, Cilli da Silva Moraes, 
Cíntia Miguel da Costa (fi-
lha de Emilia e Amós Cos-
ta),Cristiano Barbosa (irmão 
de Edeleusa Barbosa), Deise 
Barbosa de Souza (filha de 
Judith e Benjamim), Ele-
osina Brito da Costa, Elia-
ne Nunes, Gabriela Neves 
Maia Rodrigues, Gabrielle 
Baptista da Silva, Helio Pin-
to da Silva, Iraci Rodrigues, 
João Maria da Silva, João 
Pedro (sobrinho de Josiane 
Cristina), João Zeferino da 
Silva, 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 Na-
tividade Barbosa (mãe de 
Edeleusa Barbosa), Marle-
ne Sampaio, Mauro Tadeu 
(genro de Graça Souza), Niel 
de Souza Fiaux, Nelly Rocha, 
Noemia Ribeiro Fontes (mãe 
de Arlete Farias), Noemia 
Vieira Barbosa, Otília dos 
Anjos Ferreira da Silva, Ro-
sana Lemos, Sergio Ricardo 
Ramos de Carvalho, Suzane 
Maria Scheidegger Ferrão, 
Therezinha de Almeida da 
Costa, Vítor Carvalho Go-
mes, Zenair Gonçalves.

Se você deseja incluir ou 
retirar algum nome da 
relação de enfermos, por 
gentileza, utilize para isto 
o Cartão de Conexão dis-
ponível no Boletim. Escre-
va o nome do enfermo a 
ser incluído ou retirado e 
entregue na Recepção.

Vem Aí A Aventura 
Inverno 2019 
Temporada: Mudança 
Radical

Agora a EBF IBMéier se chama AVENTURA 
INVERNO 2019! Oba! \o/ 

E as novidades das férias da garotada, de 3 
a 12 anos, estão só começando.

De 25 a 27 de julho - das 14h às 17h - e 
28.7, às 11 horas, os dias serão ainda mais 
animados.

Nesta temporada da AVENTURA INVERNO 
2019, todo mundo vai aprender de montão 
sobre uma MUDANÇA RADICAL e é claro 
que a sua turminha não pode ficar de fora. 
Então, corra e INSCREVA suas crianças, 
hoje mesmo, no stand do Módulo Infantil, 
no Ipê. Prepare-se, tem muita diversão 
vindo por aí! 

Julho 2019 
15, 22, 29 - CAFE Adolescentes, 19h

16, 23, 30 - MCM - União das Mães e 
Programação Semanal, 14h 

18, 25  - CAFE Feminino, Sala 401, 15h /// 
CAFE Masculino, Sala de Reuniões, 19h

19, 26 - CAFE Jovens, 19h 

14 – Aniversário 100 anos: Coro Hosana , 9h 
e 11h  /// 
Dia Especial de Missões Rio

20 - Projeto Neemias: Feira Viagem 
Missionária, 9h/18h30   //// 
Culto Jovem, 19h

20 e 21 - Missão Bethesda: EBF  

26 e 27 – AcampaDentro Adolescentes

26 a 30 – EBF

27 – Jovens: Tardezinha  

19,20,21 – Missão Bethesda – EBF

25, 26, 27 e 28 (Encerramento no culto das 
11h)  – EBF  IBM



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.

Julho - Bodas
13 Gedalva e Alfredo Antonio de Mello Netto 51 Bronze 

13 Sonia Maria e Pedro Vitorino Pereira Moreira 45 Rubi 

13 Viviane e Sergio Adriani Ferreira do Nascimento 12 Seda 

15 Maria Cristina e Alexandre Barros Gaspar 13 Renda 

15 Clarissa e Guilherme Ferreira de Oliveira 2 Algodão 

15 Vanessa e Leandro Vasconcellos Moreira 13 Renda 

16 Marcia e Damião José de Souza 31 Nácar 

16 Isabela e Enoch Santos de Albuquerque 9 Cerâmica  

16 Ariane e Marcio Francisco Casanova Paula 9 Cerâmica  

17 Aline Macedo e Gutemberg G. Aperibêncio 15 Cristal 

17 Sonia Maria e Jucivaldo João Ferreira Santos 43 Azeviche 

17 Celi e Nivaldo Domingos de Moura  43 Azeviche 

18 Claudia e Carlos Eduardo da Paixão Lírio 10 Zinco 

18 Carolina e Hugo da Silva Paiva 10 Zinco 

18 Elaine e Marcelo Pires Corrêa 32 Pinho 

19 Maria José e Herany Araujo da Rocha 45 Rubi 

20 Maria Jocelinny e Edneison Rodrigues Caetano 5 Madeira

20 Clenilce e Lincoln Willians da Silva 28 Hematita 

20 Fabrícia e Marcos Filipe Rocha de Lima 5 Madeira

21 Júnia-Ligia e Marcio Amorim Feitoza  30 Pérola 

22 Viviane e Alexandre Vasconcelos Campos 13 Renda 

22 Adriana e Anderson Felipe Ribeiro Gibara 6 Perfume 

22 Jakeline e Otoniel de Pontes Silva 18 Turquesa 

Julho – Aniversariantes
14 - Albina da Encarnação Braz de Carvalho, Almir Gomes, Edson Almir Bonfim 
Filho, Sergio Adriani Ferreira do Nascimento

15 - Aline Gil Santos de Sousa, Marli Ramos Cardoso dos Santos

16 - Eliane Tailor de Azevedo, Eliomar Fernandes dos Santos, Patricia Ferreira do 
Nascimento, Paulo de Tarso Lins Ribeiro, Sérgio Cavalcante da Costa, Severina 
Maria da Silva

17 - Danielle Dias Ribeiro Leite Reis, João Maria da Silva, Rosângela Gomes 
Guedes, Valéria Gonçalves Machareth

18 - Bruno Henrique Caldeira da Silva, Isabella Cardial da Silva, Livia Maria de 
Lima, Maria Roseli Silva Holanda, Walmir Pereira da Costa

 19 - Glauce Oliveira da Silva, Jacyra Ferreira Santos, Karina da Silva Souza 
Lassarot

20 - André Azzi Silva, Celi Rebelo Moura, Leila Peixoto Morais, Pedro Henrique 
de Oliveira Diniz Rocha, Pricila Vieira Magalhães Souza, Rosemayre Teixeira da 
Silva

21 - Alexandre Soares, Aline Tavares Rodrigues de Lara, André Teixeira Tavares, 
Bernardete Reis Ribeiro, Ingrid Novaes Antunes Duarte, Ruth Leitão Brandão, 
Vanessa Avelino Rodrigues

22 - Ana Lucia Valentim Sobrinho, Dayanne Viana Henrique da SIlva


