
edição nº  29
21 de julho de 2019

Arte: Luiz Menezes

 

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

EM DEUS NÃO EXISTE “SE”

 Quando o assunto é Deus, “SE” não existe.
 Na semana que passou, conversando sobre o reverendo anglicano 
sul-africano Desmond Tutu, lembrei-me de um programa que assisti que 
causou um grande impacto em minha vida. A entrevista foi concedida ao, 
agora falecido, Geneton Moraes Neto. Os entrevistados foram Jimmy Carter, 
ex-presidente dos EUA, e Desmond Tutu, Arcebispo sul-africano aposentado. 
Os dois participavam de um encontro dos ELDERS que aconteceu aqui no Rio 
de Janeiro em 2011.
 Os Elders são 10 anciãos de proeminência mundial que se reúnem 
duas vezes por ano para debater saídas para conflitos e problemas geopolítico-
sociais do mundo moderno.
 A pergunta feita a Tutu foi: "Qual seria a primeira pergunta que o 
senhor gostaria de fazer a Deus, SE tivesse a oportunidade de encontrá-lO 
cara a cara?"
 Carter, rapidamente, interferiu: "SE", não. "QUANDO"!
 Carter e Tutu, ao longo de toda a entrevista, puderam dar testemunho 
de uma espiritualidade cristã viva e relevante.
 Tal intervenção levou-me a refletir sobre as certezas nas quais preciso 
estar firmado e, no mínimo, naquilo que ainda preciso aprender sobre e com 
Deus. Se em Deus não existe “SE”, é certo, também, que:
 NELE NÃO HÁ DÚVIDA – Deus é! Enquanto o conhecimento humano 
propõe as suas variáveis e variantes, Deus é o Mesmo ontem, hoje e será para 
todo sempre. Isso lança fora a fraqueza, a inconstância e o medo.
 NELE NÃO HÁ MEDO – Consequentemente, a certeza que Ele nos dá, 
faz-nos descansar em Seus desígnios, mesmo quando eles fazem pouco (ou 
nenhum) sentido em nossa lógica. Isto é segurança! Isto dá paz!
 NELE NÃO HÁ INJUSTIÇA – A maneira como conjugamos os verbos 
e aplicamos as conjunções revela o quão instáveis e insubmissos somos. Só há 
uma maneira de relacionarmo-nos com Deus, sujeitando a nossa efemeridade 
à Sua glória eterna. Hoje, pouca coisa faz sentido. Porém, crer na soberania 
de Deus e no maior de todos os dons que Ele nos deu – a liberdade – dá-nos 
a convicção de que Ele é bom e está no controle. Chegará o dia em que as 
nuvens escuras serão lançadas sobre os oceanos e o sol mostrará o seu fulgor 
incomparável e sem fim.
 NELE NÃO HÁ MORTE – O natural é concebermos o fim de todas as 
coisas sob a ótica da morte, como se ela tivesse a autoridade de determinar 
o tempo e a validade de todas as coisas. A verdade é o oposto. A morte está 
sujeita à vontade e à eternidade de Deus. “Ela não é o fim”, como afirma Carter 
em outro momento da entrevista. Quem está em Deus sabe que a morte 
é o descortinar da glória planejada por Ele para aqueles que escolheram  
viver nele!
 Sei que as circunstâncias nos seduzem a vivermos sobre as conjecturas 
dos “SE”. A verdade, entretanto, é que quando cremos em Deus somos 
ensinados a confiar e descansar que a essência do Seu Caráter é bondade  
e amor.
 Uma vez que Deus é bom, ainda que as circunstâncias sejam ruins, 
difíceis e inexplicáveis, a eternidade confirmará que Ele sempre soube o que 
estava fazendo o tempo todo.
 E quanto a mim, vou aprendendo um pouco mais dEle em cada dor, 
no intuito de ser achado fiel e crente. Isso para que, pela Graça, seja achado 
digno (mesmo sendo tão indigno!) de ser colocado na glória eterna quando 
todo os “SE” terminarem aqui no mundo e restar uma última possibilidade – 
ser salvo!

Com carinho,
Seu pastor



Ministério de Administração:  Guarda de Objetos Pessoais

Informamos que nossos funcionários não estão autorizados a guardar objetos pessoais na guarita ou outras dependências da 
igreja. Apenas papéis e itens/materiais relativos aos ministérios poderão ser entregues na guarita ou secretaria para os encaminha-
mentos necessários.  Contamos com a compreensão e colaboração de todos.

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.

Atenção Equipe Aventura Inverno 2019!

Hoje - às 17 horas, no Módulo Infantil - contamos com a presença de todos que 
vão colaborar na realização da nossa primeira edição do Aventura Inverno 2019, 
para acertarmos os últimos detalhes do evento. Não perca! Sua presença é muito 
importante para nós!

Agora a EBF IBMéier se chama
AVENTURA INVERNO 2019! 

A garotada, de 3 a 12 anos, vai ter muita curtição, alegria, histórias bíblicas, 
atividades, recreação, diversão e mais um montão de coisas legais! Ah! E também 
classes especiais para pais, avós e responsáveis. Reserve estas datas na agenda da 
sua turminha e não perca! 



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 alcan-
çarmos 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.

Campanha Novos Desafios até 17/07/2019

Total Promessas R$ 287.950,00

Total Recebido R$ 38.503.36

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), Eleo-
sina Brito da Costa, Eliane 
Nunes, Gabriela Neves Maia 
Rodrigues, Gabrielle Baptis-
ta da Silva, Gamy Dias. Helio 
Pinto da Silva, Iraci Rodri-
gues, João Maria da Silva, 
João Pedro (sobrinho de 
Josiane Cristina), João Ze-
ferino da Silva, Josiane Bor-
ralho da Silva, Josilda Afon-
so, Lívia Ferrão (mãe), Lucia 
Couto de Marco, Luinízia 
Santos, Luiz Paulo Campos, 
Maria Castro, Maria das Gra-
ças de Sousa Medeiros, Ma-
ria Natividade Barbosa (mãe 
de Edeleusa Barbosa), Mar-
lene 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.

Julho 2019 
21 – Missão Bethesda – EBF

22, 29 - CAFE Adolescentes, 19h

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

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

26 - CAFE Jovens, 19h 

26 a 30 – EBF

27 – Jovens: Tardezinha  



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 – Aniversariantes
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

23 - Adriana Moura Vieira, André Barcelos Moreira, Charlys Ferreira de Oliveira, 
Helena da Silva Cordeiro de Souza

24 - Elcy Rodrigues, Maria Jacy de Oliveira Amaral, Paulo Alves Braz, Raquel 
Manzato Barboza Beco do Nascimento

25 - Ana Claudia de Oliveira Barbosa Vileti e Silva, Ana Florisa Barros Menezes, 
Diogo Ayres Rocha, Gerson Cardoso da Silva, Gisele Silva dos Santos, Lacinia 
Maria Balbino de Oliveira, Luciana Felix da Costa, Maria do Carmo Nunes dos 
Santos

26 - Aurelina Clara Coelho, Daniele da Silva Fernandes, Jorge Ribeiro Apolinário, 
Maria Imaculada Fialho de Almeida

27 - Diego Souza Ferreira do Nascimento, Eduardo Lucas Abreu da Silva, Hilla 
Gabrielle Fróes da Costa Barbosa, Neila Ruiz Alfonzo, Patricia de Oliveira Neves 
Soares

28 - Bruno Andre Rezende Pintor de Aguiar, Daniel Nunes Vasconcelos de 
Carvalho, Edson Correia dos Santos, Noemia Moraes da Silva

Julho - Bodas
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 

25 Geraldina e Antonio Carlos Gonçalves Mataruna 49 Heliotrópio 

25 Milena e Claudio Emir Boquimpani de Moura 5 Madeira

25 Maria de Lourdes e Clélio Cavalcanti de Carvalho 38 Carvalho 

25 Geovana e João Evangelista dos Santos 11 Aço 

26 Sonia Rose e Ataíde Vieira Coelho 1 Papel 

26 Maria José e Elson Correia de Carvalho 5 Madeira

26 Roberta e Flavio Machado Vasques 7  Lã 

26 Eva e Sérgio Teixeira de Menezes 5 Madeira

27 Léa e Antonio Morais Viana 51 Bronze 

28 Emily e Leonardo Fontes Farias 7  Lã 

28 Maria da Gloria e Nair Luiz da Silva 63 Sândalo

28 Vânia e Roberto Rodrigues Rocha 7  Lã 

29 Valdelice e João Augusto de Oliveira 50 Ouro 

29 Ana Beatriz e Leonardo Black Pereira 13 Renda 

29 Mara Cristina e Vilmar Caubi Machado Vieira 2 Algodão 

30 Débora e Bruno André de Aguiar  4 Flores


