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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

UMA IGREJA PARA O NOSSO TEMPO

 Nossa igreja celebra hoje, com gratidão a Deus, seus 101 
anos de existência. Tempo de festejar, tempo de agradecer, tempo 
de reconhecer que tem sido a mão do Senhor que tem sustentado e 
conduzido a sua igreja. O Centenário já está no passado! O tempo já 
é o futuro...
 Em tempos em que ser igreja já não é mais tão parecido com 
o que Deus revelou através da sua palavra, temos diante de nós o 
desafio de manter firmes os nossos valores e a obra que o Senhor tem 
colocado em nossas mãos.
 Hoje a realidade da igreja está ligada a sinais e milagres: 
prosperidade, curas, fenômenos, maravilhas, coisas tremendas... Por 
outro lado, há a visão institucionalizada e tecnocrática da igreja: 
conglomerados empresariais, sedes e filiais, prédios suntuosos, líderes 
carismáticos... Há ainda o nicho do mercado gospel em que ser 
crente está na moda, aparecer na mídia é a ambição de muitos. Para 
piorar o cenário, a igreja desaprendeu seu papel no cenário político 
da sociedade e contexto atual... Ou seja, estamos no tempo em que 
ESTAR ou PARECER é muito mais do que SER.
 Por isso, ser uma Igreja (com “i” maiúsculo mesmo) para o nosso 
tempo é andar na contramão dos modismos e manias que tomaram 
conta do contexto evangélico (particularmente, esta expressão já não 
está mais no meu vocabulário cotidiano). Ser Igreja é ter a coragem 
de viver na íntegra o que o Senhor Jesus ordenou. Ser Igreja é resgatar 
a simplicidade do poder do testemunho da santidade, do risco de ser 
diferente, do poder do amor e da graça nos relacionamentos. Ser 
igreja é internalizar para externar a pessoa de Jesus em tudo o que 
fazemos e vivemos.
 Quero ser uma Igreja que cresce pouco preocupada com os 
números, mas profundamente interessada em vidas transformadas, 
libertas das trevas, livres do pecado, alcançadas pelo amor.
Uma Igreja para o nosso tempo, portanto, é aquela que existe por 
causa das pessoas, que propaga no mundo o amor e o poder de Deus 
para transformar, que ministra a Graça que resgata e restaura – é 
aquela que quer viver igual a Jesus. Nossas ações têm revelado que é 
isso que queremos ser – uma igreja para esse tempo desafiador!
 Parabéns, amada Igreja Batista do Méier, pelos seus 101 anos 
compartilhando a vida que Deus nos dá e trazendo outros para 
viverem JUNTOS O NOVO DE DEUS!

Com carinho,
Seu pastor



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.
Envolva-se e junte-se a nós na conquista 
de tudo o que Deus já começou a fazer. Agra-
decemos a Ele pelo que já conquistamos e 
continuamos contando com o seu compro-
misso e generosidade, para alcançar cada um 
dos nossos desafios.                                  
*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 2019
até 

10/12/2019
Saldo 

Anterior
Despesas Saldo Atual

Total 
Promessas 296.810,00 296.810,00

Total 
recebido 149.694,96 -37.486,42 112.208,54

Novos membros
Em assembleia realizada dia 11 de dezembro, 
novos irmãos ingressaram no rol de membros 
da IBMéier. Por profissões de fé e batismos, 
em 10 de novembro, na Missão Batista Be-
thesda, recebemos:  Claudia Pereira Soares 
Agarez, Mariana Rosário Apolinário e Milena 
de Andrade. Por cartas de transferência e/
ou aclamação, na data da assembleia, os ir-
mãos a seguir relacionados:  Ageu Bastos do 
Bonfim, Alex Sandro Ferraz de Almeida, Cris-
tini Rodrigues Ramos de Almeida, Enila Ruela 
Abreu de Souza, Francisca Araújo Ladislau de 
Almeida, Isandra Oliveira Meirelles, João Bap-
tista Dantas da Silva, Jurema Mello do Bonfim, 
Leandro Teixeira de Castro, Maria José Gomes 
Bittencourt Pinto, Marluce Franco Magalhães, 
Romulo Abreu de Souza, Rosa Maria das Do-
res de Castro, Samuel Ribeiro de Almeida e 
Sylvio Leonel Pascoal Cardoso. 
Bem-vindos, queridos irmãos!  Desejamos 
que conosco compartilhem a caminhada de 
fé, com muita alegria e aprendizado constan-
te da palavra de Deus.

Sylvio Leonel 
Pascoal Cardoso

Samuel Ribeiro de 
Almeida

Rosa Maria Das 
Dores de Castro

Romulo Abreu de 
Souza

Milena de AndradeMarluce Franco Magalhães

Mariana Rosário 
Apolinário

Maria José Gomes 
Bittencourt Pinto

Leandro Teixeira de 
Castro

Jurema Mello do 
Bonfim

João Baptista 
Dantas da Silva

Isandra Oliveira 
Meirelles

Francisca Araújo 
Ladislau de Almeida

Enila Ruela Abreu de 
Souza

Cristini Rodrigues 
Ramos de Almeida

Claudia Pereira 
Soares Agarez

Alex Sandro Ferraz 
de Almeida

Ageu Bastos do 
Bonfim



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:
____/____/2019

E-mail:

Tel.:

QUAL A SUA DECISÃO HOJE?

Enfermos
Adaltina de Menezes Pinheiro, Aída Amaral, 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 (irmão de Edeleusa Barbosa), Deise Barbosa deSouza (filha de Judith e Benjamim), Eleosina 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 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 Ribeiro Fontes 
(mãe de Arlete Farias), 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.



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.

Bodas - Dezembro
22 Hilza e João Maria da Silva 68 Chumbo 

22 Lídia e Marcos David 32 Pinho 

22 Lindacy e Rogério Pinheiro da Silva 35 Coral 

23 Juliana e Thiago Durães Barboza 8 Barro

23 Rita e Walmir Ferreira do Nascimento 24 Opala 

26 Amanda e Arthur Silva dos Santos 9 Cerâmica  

26 Ana e Ernesto José Soares de Carvalho 5 Madeira

27 Adriana e Mauro Januário 22 Louça 

27 Amarílis e Elias Fontoura da Cruz 42 Prata dourada 

27 Sara e Alexandre Antonio da Silva 17 Rosa 

28 Ana e Alexandre Magno Leitão da Silveira 18 Turquesa 

 Aniversariantes  - Dezembro
22 - Bianca Dantas Abrantes, Emerson Alves Gonçalves, Hermington 
Chianca Couto, Mauro de Oliveira Rodrigues. 

23 - Jorge Luiz de Carvalho e Silva, Margareth Míria Rodrigues Olinto 
Amaral, Maria da Conceição Marques do Nascimento, Pedro Ivo Santos 
Simões, Rodrigo Pereira dos Santos. 

24 - Alexandre Ramos da Silva Gonçalves, Aline Justino Fernandes 
Mendes Corrêa, Annie Letícia Boechat Fernandes Ribeiro, Jorge Luiz 
Alexandrina. 

25 - Cleonice Regina de Oliveira Alcaide, Glaucia da Silva Leão Borges, 
Ivania Goulart de Souza, José Vicente da Silva, Natalícia Gomes Monteiro, 
Tatiana Alves Soares da Silva. 

26 - Antonio Morais Viana, João Lucas Pereira Leiros Ferreira, Livia 
Scheidegger Ferrão Izidoro, Rebeca de Leão Barcellos, Renata Ferreira 
Quitete de Aguiar. 

27 – Fernanda Lima da Silva, Gilsara Furtado Mattoso Abreu, Vanessa 
Alves Figueiredo. 

Colóquio

Encerramos nosso ciclo de debates a partir da obra 
“Inteligência humilhada”, de Jonas Madureira; em 
breve ofereceremos mais detalhes de nossas expe-
riências. Nosso próximo encontro será no dia 12 de 
janeiro, às 11h, na sala 404; trabalharemos com o 
livro “O evangelho em uma sociedade pluralista”, de 
Lesslie Newbigin. Para o autor, conhecer a verdade 
é sempre uma experiência arriscada e requer um 
compromisso pessoal, e isso pede mais do que uma 
simples investigação. Esperamos que você encon-
tre motivação para envolver-se com o tema. 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.


