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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 

Diaconal 
Renato Antunes

Ensino e Discipulado 
Pr. Pedro Jorge Farias

Evangelismo e Missões
Lívia Fontes Farias

CRUZ OU TÚMULO?

 Há tempos li um artigo do prof. Lourenço Rega em que ele avalia 
o peso de importância entre a cruz e a sepultura para o Cristianismo.
 A cruz, como nos apresentam os Evangelhos e os escritores 
do NT, é sem dúvida o marco da nossa experiência de redenção por 
meio de Jesus.
 Cruz é morte. É castigo. É vergonha. É dor. Ao mesmo tempo 
em que, para nós salvos, é amor, graça, salvação, esperança. Cruz é 
onde começa o novo caminho, a nova vida, a eternidade.
 Evidentemente que a diferença fundamental é que a cruz per-
manece vazia. Não a temos como um objeto de adoração, mas tam-
bém não a consideramos um símbolo pagão. Se assim a tratarmos, 
ignoramos o valor inestimável dela em nossa experiência com Cristo.
 Já o sepulcro, ou a sepultura, revela para nós toda a esperança. 
O túmulo vazio revelou a mensagem da vitória plena. “Ele não está 
aqui!” ecoa pelos séculos até a volta de Cristo como a maior de todas 
as notícias. Ele venceu o último inimigo, como diz Paulo aos coríntios. 
A morte morreu!
 Lourenço considera o fato de que, na sexta-feira chamada 
santa, a ênfase é no Cristo morto na cruz do Calvário, imagem que 
ficou impregnada na tradição cristã – até porque a cruz é um dos 
símbolos mais utilizados para representar o cristianismo. Para muitos, 
a cruz passou a ser o centro da história. Sem ela, nada na vida tem 
significado. Seu simbolismo remete diretamente à salvação.
 É verdade que não há nada de errado nisso. Em seu artigo, 
o autor afirma: “A questão é que, quando focamos apenas a cruz e 
tão somente a evangelização como obra central da Igreja, deixamos 
de lado o que é mais importante – a vitória de Jesus Cristo pela 
ressurreição. Um Cristo morto é como qualquer outro líder religioso 
também morto, mas não ressuscitado. Um Cristo morto é apenas 
ignomínia, desprezo, maldição – ele se fez maldição por nós.”
 Hoje, o chamado Domingo da Ressurreição, deve ser um dia 
em que celebramos o recomeço. Afinal, a ressurreição é tão impor-
tante que Cristo é declarado Filho de Deus por meio dela. A cruz 
foi importante; sem ela, não haveria perdão de pecados. Mas o 
que dá significado ao Evangelho é a obra completa que se realizou  
pela ressurreição.
 Como diz Paulo aos coríntios, sem a ressurreição, seria vã a 
nossa fé!
 Eis o desafio: assim como fomos crucificados com Cristo, 
devemos ser com ele ressuscitados em novidade de vida.
 Arrependimento e fé são necessários para a salvação. Mas a 
nova vida em Cristo, até que cheguemos à eternidade, vai além: é trans-
formAÇÃO. Ou seja, ações transformadas. Caminho alterado. Tempe-
ramento mudado. Caráter regenerado. É um coração igual ao dele.
 A vida cristã será diferente quando rolarmos a pedra do sepul-
cro do nosso coração e deixarmos que Cristo viva em nós e por meio 
de nós.
 Aqui está o maior significado da ressurreição – Jesus não 
ficou no túmulo, assim também deve manifestar nossa vida – CRISTO 
VIVENDO EM MIM!

Com carinho,
Seu pastor



Campanha Novos Desafios
até 

16/03/2021
Entradas

OD-Campanha
Entradas

OD-Ceia Natal
Despesas Saldo Atual

Total 
Promessas

296.810,00 296.810,00

Total recebido 242.000,80 11.159,13 -212.518,38 50.641,55

Campanha Porque Ele me amou

A IBMéier está envolvida com a Campanha de Missões 
Nacionais, e traz mais um incentivo para que alcance-
mos o nosso alvo como igreja.
Adquira os produtos e espalhe este amor por onde você 
for.
Encomende pelo WhatsApp e consulte formas de pa-
gamento e retirada: 
wa.me/5521998588962
• Dedoches (Turminha Infantil): R$ 15,00, cada | R$ 
50,00 (combo 4 personagens)
• Máscara Infantil: R$ 8,00, cada (a partir de 3 anos)
• Ponteira de lápis: R$ 2,50, cada
• Máscara IBMéier: R$ 10,00, cada (adulto - tamanho 
único)

Falecimento

Faleceu dia 31 de março, aos 78 anos, o 
irmão  Paulo Roberto Lessa Lomba, que 
conosco congregava desde 2013. Era ca-
sado há 55 anos com a irmã Maria Alice, 
também membro de nossa igreja.  Depois 
de um período de enfermidade aprouve 
ao Senhor conceder-lhe o descanso eter-
no. Nossa oração é para que Deus aben-
çoe com graça e consolo toda a família, 
e O louvamos por essa vida preciosa na 
Obra do Reino.

http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5521968114842
wa.me/5521998588962


Novos membros

Com muita alegria, recebemos os irmãos abaixo na última AGO realizada em 15 de março corrente. Damos boas-vindas 
e desejamos que com nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, possamos caminhar crescendo em fé e graça, anunciando e 
glorificando Seu Santo Nome.

Victor Barreto G. de 
Oliveira

Rodrigo Perez 
Joaquim Calistrato

Paulo Ribeiro de 
Amorim Junior

Mariana Vieira Souza 
Pereira

Maria Luiza de 
Azevedo Marcello

Luciely Carvalho 
Gomes Capella

Lucas Ferreira da 
Silva Dias

Leila de Oliveira 
Marinho

Karla Deslandes 
Magno Oliveira

Karla Daniele Oliveira 
de Araújo Calistrato

Juliana Damasceno 
Viana

Helena Alexandrino LoboEvelyn Lima Teixeira 
do Nascimento

Ernesto Tedeschi 
Couto

Alba Jesus de Vasconcelos

Jurema Nancy 
Damasceno de 

Mello

Querida família IBMéier.  A Organi-
zação das Nações Unidas, no fim de 
2007, definiu todo 2 de abril como 
sendo o Dia Mundial de Conscienti-
zação do Autismo para lembrar a data 
e chamar a atenção da mídia e da 
sociedade para o Autismo. O  Trans-
torno do Espectro do Autismo é uma 
condição de saúde caracterizada por 
déficit em duas importantes áreas do 
desenvolvimento: comunicação so-
cial e comportamento. Não há só um 
tipo de autismo, mas muitos subtipos, 
que se manifestam de uma maneira 

única em cada pessoa. Tão abrangen-
te que se usa o termo “espectro”, pe-
los vários níveis de comprometimen-
to, pois há desde pessoas com outras 
doenças e condições associadas até 
pessoas independentes, com vida co-
mum, algumas nem sabem que são 
autistas, pois jamais tiveram diagnós-
tico. Entender melhor esse transtorno 
é chave para o fim do preconceito e 
da discriminação que cercam as pes-
soas com TEA, as quais apresentam 
apenas uma forma diferente de agir e 
encarar o mundo.
E você? Conhece alguém que este-
ja no transtorno do espectro autis-
ta? Caso seja seu caso ou de algum 
membro de sua família o Projeto 
Inclua +  gostaria de conhecer você 
e sua história. Porque juntos somos 
mais fortes e chegamos mais longe.  
Envie uma mensagem para:
incluamais@batistadomeier.org.br.

Na última quarta-feira, 31 de março, 
celebramos com muita alegria e gra-
tidão a Deus o Jubileu de Prata de mi-
nistério na IBMéier do Pr. Pedro Jorge 
Farias, que tomou posse há 25 anos 
como Ministro Leigo da Educação 
Cristã. O desejo da Família IBMéier é 
que o Senhor continue a capacitar o 
nosso tão zeloso pastor do Ministé-
rio de Ensino e Discipulado por ainda 
muitos mais anos.



Clique na imagem para acessar nosso canal 

Projeto INCLUA +

Querida Família IBMéier, estamos re-
alizando um cadastramento de todos 
que possuem alguma deficiência ou 
limitação, para compartilhar experi-
ências e acolhimento. Se for seu caso 
ou de algum membro de sua família, 
permita-nos conhecer você e sua 
história.Porque juntos somos mais 
fortes e chegamos mais longe!
Envie uma mensagem para Débora 
Azevedo: (21)97041-7417.

EBD Classe Única • Fé, 
Esperança e Amor

Caminhe conosco em mais esta jor-
nada de conhecimento da Bíblia. 

De abril a maio, teremos uma classe 
única on-line para adultos e vamos 
estudar sobre o nosso tema anual: Fé, 
Esperança e Amor.

As aulas acontecerão pelo Zoom:

• 5ª feira, das 19h30 às 20h30
• Domingo, das 9h às 9h50

Inscreva-se agora mesmo e participe: 
bit.ly/classeunica

Cursos Livres de 
Música 

Aprenda ou aperfeiçoe suas 
habilidades com os Cursos 
Livres de Música do IBMéier 
Musical.

Aulas de Canto, Instrumentos 
de Banda e Orquestra, de 
segunda a quinta-feira, das 
14h às 21h, presencial e on-
line.

Matricule-se agora pelo 
WhatsApp da Secretaria: 
wa.me/5521968114842

Nosso canal no 
Youtube

Se inscreva em nosso 
canal no Youtube, ative 
o sino para receber 
as notificações para 
os novos vídeos e 
transmissões ao vivo. 
Acesse o atalho para 
os videos dos cultos, 
lives e conferências 
disponibilizados em 
nosso canal.

https://www.youtube.com/user/IBMeier
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5521968114842
http://bit.ly/classeunica
http://wa.me/5521968114842


Enfermos

Adaltina de Menezes Pinheiro, Aída Amaral, Alessandra Câmara Simões, Amarilis da Costa Fontoura Cruz, Carmem Lúcia,
Cíntia Miguel da Costa, Cristiano Barbosa (irmão de Edeleusa Barbosa), Deise Barbosa de Souza (filha de Judith e Benja-
mim), Eleosina Brito da Costa, Eliane Nunes, Francisco José Santos (pai de Cris Coelho), 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), Lobélia Barbosa da Fonseca, Lucia Couto de Marco, Luiní-
zia 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, 
Sonia Cristina Rodrigues Ruggiero, Suzane Maria Scheidegger Ferrão, Teresinha de Jesus Oliveira, Therezinha de Almeida 
da Costa, Vítor Carvalho Gomes, Zenair Gonçalves.

Igreja Batista do Méier
 CNPJ 42.214.635/0001-31

Pelo novo sistema de pagamento PIX, você reali-
za transferências direto do seu banco para a con-
ta da IBMéier, usando como chave o nosso CNPJ: 
42214635000131.

Prezado irmão, louvamos ao Senhor pela sua ge-
nerosidade. Desejamos que o nosso Deus continue 
abençoando você rica e abundantemente.
Como forma de promover cada vez mais a seguran-
ça da nossa família, bem como das dependências e 
funcionários da IBMéier, solicitamos que você prio-
rize os meios eletrônicos em suas contribuições. 
Escolha o banco de sua preferência e, por favor, en-
caminhe o comprovante do depósito ou da transfe-
rência — discriminando os valores, mês de referên-
cia e destino da contribuição — para a Tesouraria, 
pelo e-mail: tesouraria@batistadomeier.org.br ou 
pelo WhatsApp: (21) 96808-7341.
Porém, se você não puder enviar seus dízimos e/
ou ofertas pela modalidade eletrônica, por favor en-
tregue-os no envelope, devidamente preenchido, 
na igreja. Consulte o horário de funcionamento da 
Tesouraria.
Muito obrigada por investir no crescimento do Reino 
de Deus, por meio da IBMéier, e por contribuir para 
que continuemos a dar frutos para a eternidade.

Aniversariantes • Abril
04 - Eduardo Brito de Souza, Gutemberg Gonçalves Aperibêncio, Julia 
Amarante Trugilho, Marcia Brandão Santana, Nelson Abimael Livramento 
Schulze.

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 Gon-
zaga 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, Fabio 
Oliveira da Silva, Genilda Amorim Ferreira, Hélcio Fidelis de Aragão Page, 
Helio Alves Junior, José Ricardo Santos da Silva, Karla Daniele Oliveira 
de Araújo Calistrato, Marco Antonio Romero Cariús, Samuel Ribeiro de 
Almeida, Victor Barreto Gonçalves de Oliveira.

09 - Adriano da Silva Castellano, Denise Esterque Guimarães de Araujo, 
Ely Pires Victal dos Santos, Lucas Augusto Venâncio Ferreira, Marco Auré-
lio de Oliveira Junior, Marcos David, Rodrigo Perez Joaquim Calistrato.

10 - Ester Narciso Correia dos Santos, Euclides Luís Peçanha da Silva, Lu-
cas Ferreira da Mota, Maria Antonia Guterres Aragão, Rosineia Nogueira 
Fernandes, Tatiana Teixeira Gomes.

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

Bodas • Abril
2 Juliana e Rodrigo Pereira dos Santos 10 Zinco 

3 Paula Caroline e Rodrigo Augusto Silva Pereira 10 Zinco 

4 Danielle Velez e Cássio Bazana Bezerra 13 Renda 

4 Janaina Barrozo e Arilson Moreira de Freitas 12 Seda 

5 Maria de Fátima e Evandilson Feliciano da Silva 46 Alabastro 

5 Nilcéa e Antonio Barbosa Antunes 47 Jaspe 

6 Rosane e Elysson Campos de Carvalho 2 Algodão

6 Adriana da Rosa e Erick Miranda Borba 8 Barro

6 Anna Beatriz e Felipe Goulart Salomão 9 Cerâmica  

6 Elcy e Miguel Brandão de Cerqueira 53 Antimônio 

6 Rosineia e Jorge Felipe Nunes Fernandes 33 Crizopala 

6 Ticiane e Douglas de Carvalho Baeta 19 Água Marinha 

7 Erika e Elton Francisco Antonio de Souza Luz 9 Cerâmica  

8 Julia e Raphael Freitas Franco 10 Zinco 

8 Maria Luisa e Elielson José da Silva 26 Alexandrita 

8 Viviane e Wallace Azeredo Charles 4 Flores

9 Debora e Marcus Vinicius Pereira Trindade 11 Aço 

10 Renata Flor e Victor Claudio Martins da Silva 22 Louça 



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! Ser batizado

E-mail:

Qual a sua decisão hoje?

Outro

Faixa Etária

Nome:

Endereço

Bairro CEP:

Telefone: Aniversário

Estado Civil:

Sexo:

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.

Ao preencher meus dados neste formulário, autorizo expressamente a IBMéier a 
entrar em contato comigo e a tratar esses dados como determina a legislação.

De acordo

Ser membro da igreja
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