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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 

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

Frente Missionária
Missão Bethesda

Pr. Augusto Leandro Araújo

Os Planos Imutáveis de Deus
“Eu reconheço que para ti nada é impossível

e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. (Jó 42.2)

 Jó foi provado de maneira dolorosa e inconcebível pela razão 
humana. O seu livro começa com trágicas perdas de bens, de queridos 
e de seu próprio bem-estar. Razões para tamanha dor não foram 
encontradas. Ninguém pode dizer que Jó estava “pagando” por seus 
pecados.
Logo no início, descobre-se que o seu sofrimento teve claramente o 
objetivo de colocar sob intenso calor a sua fidelidade a Deus. O calor 
revela as imperfeições disfarçadas pela cera da superficialidade.
O agente direto daquele sofrimento foi Satanás, com a permissão 
soberana do Deus que tudo controla.
 Ao longo do tempo, devido à intensidade da dor do corpo e 
da alma, esteve a ponto de desistir. Para isso contou, inclusive, com o 
apoio indevido de sua mulher - “Amaldiçoa a Deus, e morra!” (Jó 2.9).
 Seus amigos, tentando ajudá-lo, encheram sua mente com uma 
teologia confusa, superficial e inadequada. Jó teria reunido todas as 
“boas” razões para distorcer a sua fé e perder a sua esperança no Deus 
a quem ele servia e em quem confiava no início de tudo (1.21).
 O tempo passou, e quando ele pôde ouvir o próprio Deus falar 
ao seu coração (capítulos 38-41) compreendeu a maior de todas as 
verdades: os planos de Deus são perfeitos!
 Aos fiéis, restará o conhecimento da perfeita vontade de Deus 
acima de toda circunstância contrária. Mesmo sem ter ouvido qualquer 
promessa, Jó adorou ao Senhor pelo que ele é. Como recompensa pela 
adoração incondicional, Deus lhe restituiu em dobro.
 Ao vivermos o início de mais um novo ano, resta-nos confiar 
que, sejam quais forem os nossos planos, no fim, prevalecerá a vontade 
de Deus que é sempre boa, perfeita e agradável.
 O que nos conduzirá, e nos sustentará, em cada etapa no futuro 
é a certeza de os planos de Deus não poderão ser impedidos.
 O Deus de Jó é o mesmo hoje. Aleluia!
 Que 2020 seja um ano de bênçãos para você!

Com carinho,
Seu pastor



Colóquio

Encerramos nosso ciclo de de-
bates a partir da obra “Inteligên-
cia humilhada”, de Jonas Madu-
reira; em breve ofereceremos 
mais detalhes de nossas experi-
ências. Nosso próximo encon-
tro será no dia 19 de janeiro, 
às 11h, na sala 404; trabalha-
remos com o livro “O evange-
lho em uma sociedade plura-
lista”, de Lesslie Newbigin. Para 
o autor, conhecer a verdade é 
sempre uma experiência arris-
cada e requer um compromis-
so pessoal, e isso pede mais do 
que uma simples investigação. 
Esperamos que você encontre 
motivação para envolver-se 
com o tema. Para uma partici-
pação 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.

Nossa Campanha continua! 

A Missão do Alto Cachambi e o Janelas do Na-
tal deixaram de ser parte dela, mas a Obra de 
Deus e o investimento no crescimento do Rei-
no não vão parar! Mantenha sua contribuição 
ao longo dos treze meses programados, ou 
junte-se àqueles que já assumiram esse com-
promisso, com o valor de R$ 70,00 * , para 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 al-
cançarmos o nosso desafio no prazo de 13 me-
ses. Fique à vontade para contribuir com o que 
você desejar, seja mais ou menos do que esse 
valor.  

Campanha Novos Desafios
até 

30/12/2019
Saldo 

Anterior
Despesas Saldo Atual

Total 
Promessas 296.810,00 296.810,00

Total 
recebido 154.564,96 -54.624,70 99.940,26

Leitura Bíblica 
2020

Já estão disponíveis os roteiros 
com os textos bíblicos (versão 
EPUB) para tablet e smartphone, 
no nosso aplicativo e no site.
São três formatos para 
leitura: sequencial, trechos 
selecionados e o plano de 
leitura MCheynne.
Você encontra no app e no 
site as instruções para fazer o 
download e instalação.



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! Quero ser batizado

Data do Preenchimento:
____/____/2020

E-mail:

Tel.:

QUAL A SUA DECISÃO HOJE?

Enfermos

Adaltina de Menezes Pinheiro, Aída Ama-
ral, Alessandra Câmara Simões, Amarilis da 
Costa Fontoura Cruz, Carmem Lúcia, Cilli da 
Silva Moraes, Cíntia Miguel da Costa (filha de 
Emilia e Amós Costa), Cristiano Barbosa (ir-
mão de Edeleusa Barbosa), Deise Barbosa 
deSouza (filha de Judith e Benjamim), Ele-
osina Brito da Costa, Eliane Nunes, Gabriela 
Neves Maia Rodrigues, Gabrielle Baptista da 
Silva, Helio Pinto da Silva, Iraci Rodrigues, 
Jannes Gomes Ferreira Filho (Janinho), 
João Maria da Silva, João Pedro (sobrinho 
de Josiane Cristina), Josiane Borralho da Sil-
va, 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 Sam-
paio, Mauro Tadeu (genro de Graça Souza), 
Niel de Souza Fiaux, Noemia Ribeiro Fontes 
(mãe de Arlete Farias), Noemia Vieira Barbo-
sa, 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 Je-
sus Oliveira, Therezinha de Almeida da Cos-
ta, Vítor Carvalho Gomes, Zenair Gonçalves.

Se você deseja incluir ou retirar algum 
nome da relação de enfermos, por genti-
leza, utilize para isto o Cartão de Conexão 
disponível no Boletim. Escreva o nome do 
enfermo a ser incluído ou retirado e en-
tregue na Recepção.

Calendário Janeiro 2020
07 - Assembléia da OPBB, Salão de Cultos, 
Tarde/Noite

07, 14, 21, 28 - MCM e Programação, 14h/15h

09, 16,23, 30 – CAFÉ Masculino, Sala de 
Reuniões, 19h

11 - Reunião do Conselho ADBC, Salão 
Térreo, 15h 

14 a 17 – Projeto Triunfar, 9/15h

16,23, 30 - CAFE Feminino, Sala 402, 15h

Síntese AGE - 29/12/2019

Movimentação de membros: Ativos - 1.510; Inativos - 317; Total -  1.827. Entradas 
por profissões de fé e batismos: Carlos Alberto Araújo Rodrigues, Daniele  de Jesus 
Martins Bezerra  Silva, Tiátira Gabriela Freitas Pimenta. Saída, por falecimento: 
Marcio Ricardo Assumpção. 

Falecimentos

Com muito pesar, informamos o falecimento do amado 
irmão Marcio Ricardo Assumpção, dia 29 de dezembro. Era 
membro desta igreja desde julho  de 2018 e, mesmo em 
tão pouco tempo, marcou profundamente nossas vidas.  O 
modo como engajou-se no dia a dia da igreja, ao lado de 
seus filhos e esposa, muito abençoou a todos. Integrou-se às 
atividades de diversos ministérios e entregou-se por inteiro 
em ajudar e cooperar com nossas ações, tal como no serviço 
da Ceia do Jardim do Méier, no dia 23 passado.
Estamos com os corações tristes e, ao mesmo tempo, gratos 
a Deus pelo privilégio de termos conhecido alguém tão 
especial, que espargia a luz de Jesus no seu jeito amigo e 
fraterno de ser. A Família IBMéier sente profundamente a sua partida; conforta-nos 
a certeza de que ele está acolhido nos braços do Pai na Eternidade. Que o Senhor 
console poderosamente o coração da irmã Ester e dos filhos, Jonathas e Felipe!

Com profunda tristeza, registramos o falecimento do nosso 
amado irmão Antonio Gonçalves de Sá, aos 86 anos, na 
manhã do dia 1º de janeiro. Antonio Sá, como era conhecido 
entre nós, chegou à IBMéier em 1986, alegre, amoroso e 
integrado às atividades da igreja, cativante em seu modo de 
conviver com a gente. Sem dúvida, seu sorriso e seu abraço 
forte e envolvente nos farão muita falta!
Consola-nos a certeza de que nosso corista amado agora 
entoa hinos nas Mansões Celestiais diante do seu Senhor 
Jesus, a quem tanto amou e serviu aqui na terra. Que Deus 
derrame sua abundante Graça sobre a nossa amada irmã Asenade, sobre seu filho 
Pr. Flávio, bem como nos corações de Magda, Raquel e Gustavo, a quem ele recebeu 
como filha e netos, respectivamente, em seus últimos 12 anos de vida.

(…) 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)

Novos membros

Domingo passado, dia 29 
de dezembro, três novos 
irmãos se integraram ao rol 
de membros da igreja, por 
profissões de fé e batismos. 
Bem-vindos! Nosso abraço 
fraterno, desejando que aqui 
se integrem e cresçam na fé 
e na palavra do Senhor.

Tiátira Gabriela 
Freitas Pimenta

Daniele  de 
Jesus Martins 
Bezerra  Silva

Carlos Alberto 
Araújo 

Rodrigues



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.

Aniversariantes - Janeiro
05 - Catherine Luize Santos Simões, Doralice Paulich Loterio, João 
Marcos Borges Cesar Mendes Tavares, Marcio Amorim Feitoza, Paulo 
Azevedo de Souza, Rhober Sacco Marques.

06 - Érica Xaia Pitterri, Irahina Vieira de Abreu, Paulo Roberto Moraes de 
Sá Júnior, Tereza Cristina Pereira Domingos, Victor Augusto Souza de 
Oliveira.

07 - Adélia Batista Trugilho, Mariangela Santos Lima Pereira, Rafaele 
Pereira Nogueira.

08 - Abdias Barreto da Silva Neto, Henrique Romano Correia, Lourenço 
Rodrigues Bessa, Milena Merelim Boquimpani de Moura, Paulo William 
Santana de Souza.

09 - Diná Reis Neves da Silva, Flávia Regina Lyrio Sampaio, Glaucia 
Camisão Hespanhol, Marilucy Moreira Franco, Marlucy Moreira Kuniec, 
Rachel Carvalho Ribeiro.

10 - Ageu Bastos do Bomfim, Ilisária Silveira Garcia, Robson C. de Sousa.

11 - Cátia do Carmo Benamor das Chagas, Clésia de Assis Martins, 
Geovana de Almeida Fernandes dos Santos, Iraci Silva de Carvalho, 
Rodrigo Costa dos Santos. 

12 - Alexandre da Silva Ferreira, Caio Estrela de Brito, Cristini Rodrigues 
Ramos de Almeida, Dinéa Guimarães Bezerra, Gloria Greice da Costa 
Gomes da Silva, João Victor de Almeida dos Santos, Regina da Costa 
Tatagiba, Telma de Moraes Rodrigues. 

Bodas - Janeiro
5 Maria Luiza e Joaquim Guilherme Diniz 35 Coral 

6 Janete e Carlos Henrique da Silva Soares 33 Crizopala 

7 Tais Brandão e Ivan Rodrigo Lobão Cabral 8 Barro

7 Rosineia e Joelmo Favaro Werneck 26 Alexandrita 

8 Adriana e Govanes Pinto dos Santos Jr. 15 Cristal 

8 Rachel e Leandro Bezerra Martins 16 Safira 

8 Flávia Maria Ghiottie e Noelio P. Couto Filho 9 Cerâmica  

9 Rafaele e Áquila Barros Nogueira 4 Flores

9 Fannya Regina e Carlos Alberto da Mota 10 Zinco 

9 Joelma e Leonardo G. Ferreira Vieira 10 Zinco 

10 Marilucy e Bernardo Franco Aquino 11 Aço 

10 Tatiana e Daniel C. Moulié Correa 5 Madeira

10 Maria das Graças e José Iris Moraes de Oliveira 45 Rubi 

10 Flávia Regina Sampaio e Rodrigo C. dos Santos 16 Safira 

11 Camila e Luan Pereira Ramos 3 Couro

11 Mariangela e Luiz Carlos Pereira 40 Esmeralda 

11 Ana dos Anjos e Pedro Henrique Vinha Costa 6 Perfume 

11 Susana Raquel e Ronaldo Cesar G. Ferreira 23 Palha 


