
edição nº  42
20 de outubro de 2019

Arte: Luiz Menezes

 

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

A LIDERANÇA MULTIPLICADORA

 Em cerca de dez anos de trabalho, Paulo havia fundado 
igrejas autônomas em quatro grandes províncias; na verdade, 
quatro bases multiplicadoras. É certo que esta foi uma obra do 
Espírito Santo, mas, sem dúvida, destaca-se como estratégia 
missionária para a formação de líderes - esse é o diferencial.

 Em Atos 14 fica evidente que o discipulado autêntico 
inclui o treinamento e a permissão para que o discípulo seja 
autônomo, fazendo da formação de líderes parte natural do 
processo de discipulado. Essa convicção simplifica o discipulado, 
pois desmistifica o conceito de que liderança é uma habilidade 
inacessível e pouco encontrada.

 O que parece haver, na estratégia de Paulo, é uma 
progressão natural que leva os novos convertidos à maturidade, 
ou seja, eles são discipulados, são preparados para as dificuldades 
da vida cristã (verso 22) e alguns são promovidos a líderes locais 
(verso 23).

 Em algum momento de nossa história, a evangelização foi 
separada do discipulado e este, do treinamento para o ministério 
individual. Nessa separação, discipulado passou a ser uma ação 
voltada apenas aos novos convertidos; o grande perigo dessa 
divisão é que um discípulo nem sempre segue todo o percurso 
de conhecer o Evangelho - converter-se, alcançar a maturidade 
e se multiplicar continuamente.

 Devemos ter a consciência de que a tarefa do discipulado 
deve ser vista como a de alimentar continuamente os cristãos.

Pr. Milton Monte
Gerente Executivo de Mobilização

Junta de Missões Nacionais



Vêm aí os Novos Pequenos 
Grupos Multiplicadores!

Estamos com novos PGMs e é claro que você não 
pode ficar de fora. Escolha o que mais se encaixa à 
sua agenda e participe deste momento de comu-
nhão e aprendizagem entre os irmãos, mas, princi-
palmente, de multiplicação de discípulos. Ah! E não 
se preocupe, os demais grupos também permane-
cem normalmente. É a IBMéier oferecendo a você 
diversas opções de locais e horários para colaborar 
ainda mais com o seu crescimento espiritual e com 
a expansão do Reino de Deus. 
Inscreva-se em: bit.ly/pgmultiplicador

MEM

Campanha “Minha Razão de Viver: Multiplicar”
Até 22/09/2019, alcançamos o valor de R$ 
7.702,50 do Nosso alvo de R$ 30.000,00. Esta-
mos com 25% do nosso alvo alcançado.
Vamos continuar trabalhando juntos para al-
cançar nosso alvo e engajados viver multipli-
cando o amor de Deus em nosso país.
Vamos continuar trabalhando juntos para 
alcançar o alvo e, engajados, viver multipli-
cando o amor de Deus em nosso país. Nossa 
viagem missionária com o "Barco Missionário 
Amazônia 2020" precisa de você!!!  Ela acon-
tecerá nos dias 17 a 25 de Junho de 2020 e o 
valor é de R$ 3.870,00, que pode ser parcelado 
por meio de carnê com data de vencimento 
no dia 15 de cada mês. Não perca essa opor-
tunidade! Procure a equipe do MEM para mais 
informações. 

Encontro para 
novos membros 
29/10/2019

Se você deseja fazer parte da 
família IBMéier, não perca o 
Encontro para Novos Membros 
com o Pastor, que acontecerá 
dia 29 de outubro, terça-feira, às 
19h30min. Além disso, agende 
uma entrevista com o Pastor 
Purin Jr., 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 Patrícia Maia dos Santos 
Stuart Lemos.

EBD - Classe da Família

Estamos estudando temas ligados à família, usando 
o livro “Lar, Família & Casamento”, do Dr. David 
Merkh, como base. A classe funciona domingo, no 
segundo andar do prédio Miranda Pinto, a partir 
das 9h, e mais informações podem ser obtidas com 
os professores. Programe-se para frequentar as 
aulas de nossa Escola Bíblica, não deixe escapar a 
oportunidade de crescer espiritualmente. Grandes 
problemas começam com pequenos deslizes, 
fortaleça os laços familiares com o estudo da Palavra 
de Deus.

SÍNTESE DE AGE - 
02/10/2019, encerrada em 
09/10/2019

I – Pauta: Aprovada. II - Informações: 
Associação Luz da Liberdade passou a 
ter sede na Igreja Batista do Calvário, São 
Cristóvão RJ. III - Relatório da Comissão de 
Membros - Membros Ativos: 1496; Inativos: 
318; Total: 1814. Aprovado. IV e V - Relatório 
Financeiro de Julho/2019 e respectivo parecer 
do Conselho Fiscal: Suprimidos; VI – Parecer 
da Comissão de Disciplina, recomendando 
o desligamento do rol de membros de 
Alfredo Teixeira Bastos: Aprovado. VII - 
Encaminhamentos da Diretoria Executiva: 
(a) Composição da Comissão de Indicações 
– Eliane Delgado Caputo (coordenadora), 
Mônica Cristina Nunes dos Santos, Luiz 
Carlos Pereira, Claudia Heiderick Ferreira 
de Oliveira, Celia Batista Peçanha Ramos, 
Helena da Silva Paiva e José Barbosa. (b) 
Comissão de Membros –  Designação da Ir. 
Patrícia Maia dos Santos Stuart Lemos como 
Coordenadora. (c) Revisão Orçamentária 
– Redução de custos e gastos em todos 
os ministérios, em valor aproximado de R$ 
151.164,00 (cento e cinquenta e um mil, 
cento e sessenta e quatro reais). (d) Revisão 
da Campanha Novos Desafios – Substituição 
do Janelas do Natal por dois eventos 
natalinos (interno e externo) e cancelamento 
do Projeto da Missão Alto Cachambi. 
Aprovados. VIII - Ata de assembleia anterior 
(04/09/2019): Aprovada. IX – Ajuste do 
Relatório da Comissão de Membros, por 
orientação da Comissão Jurídica, para 
inclusão de decisão da igreja sobre Relatório 
da Comissão de Disciplina: Aprovado. 

Querida Igreja.
Estamos realizando mais um ca-
samento coletivo no dia 26 de 
outubro, às 18h. Toda a igreja é 
convidada para a Cerimônia re-
ligiosa, sendo a recepção restri-
ta aos convidados dos noivos. O 
sentimento é de felicidade por 
vivermos esse momento e ce-
lebrarmos juntos com esses ir-
mãos, dentre os quais dois casais 
vinculados à Missão Bethesda. 
Que a alegria e o amor do nosso 
Pai estejam com as novas famí-
lias que se iniciam com as bên-
çãos de Deus, e por elas oramos.

Com alegria,
Ministério Diaconal

Atenção famílias, líderes e educadores! 
Oportunidade de dedicar um dia todinho 
à reflexão da Educação dos nossos filhos 
à luz da Palavra de Deus! Será um dia de 
palestras, troca de experiências, coffee 
break, exposição de livros sobre o assunto. 
O evento acontecerá na Igreja Batista do 
Méier, no dia 9 de novembro entre 9h e 18h. 
O investimento é de R$30,00 e as inscrições 
já estão disponíveis em: 
https://ministerioler.com.br/academia-
monergista-educacao-crista/ 
Garanta já a sua vaga!



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?

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: 

• 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.

*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.

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.

Colóquio  

Nosso próximo encontro será 
no dia 10 de novembro, às 11h, 
na sala 401. Trabalharemos 
com o livro “Inteligência humi-
lhada” de Jonas Madureira. A 
obra pode ser sintetizada com a 
frase: “É possível ser piedoso e, 
ao mesmo tempo, inteligente”, 
tratando sobre fé e razão a par-
tir da premissa de que a “fé não 
deve ter medo de pensar e que 
a razão deve dobrar seus joe-
lhos em sujeição a Deus”. Para 
uma participação produtiva, 
você deverá ler a obra antes do 
encontro, pois não se trata de 
uma palestra, mas de um mo-
mento de troca de impressões, 
compreensões e incompreen-
sões vindas da leitura. Leia, es-
tude e compartilhe.

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.

Campanha 2019
até 

10/10/2019
Saldo 

Anterior
Despesas Saldo Atual

Total 
Promessas 296.810,00 296.810,00

Total 
recebido 106.620,67 -14.609,89* 92.010,78

* Missão Batista do Alto Cachambi



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.

 Outubro – Aniversariantes 
20 - Alexandre Arthur Gonçalves, Angela de Oliveira da Costa, Edison 
Mario Beraldi dos Santos, Leandro Vasconcellos Moreira, Nelson 
Fernandes Pimentel Junior, Nely Ribeiro Soares, Rosely Santos Firmino 
de Souza (Lily), Teresa Lucia Teixeira da Silva, Thiago de Freitas Lassarot 
Breves.

21 - Lenice Martins Tinoco Nunes, Luccas Dumar Roque, Roberta 
Luizeto Corrêa Vasques, Veronica Farias Andrade.

22 – Fernanda Viannay Siqueira dos Santos, Leandro Britto do 
Nascimento, Sarah Mendonça da Cunha Werneck.

23 - Bruna Santana da Silva Pereira, Eliane Vicente da Silva, Herany 
Araujo da Rocha, Suelen Edir de Moura Souza.

24 - Daniel Rodrigues Junior, Eliane Chaves de Castro, Marcia Cristina 
Souza Julianelli, Rodrigo Augusto Silva Pereira.

25 - Ana Carolina Passos dos Santos, Emanuelle Ferraz Baptista, 
Fernanda Madeira Gomes Carvalho, Iraci Rodrigues, Olivia Lyrio do 
Couto, Thiago Bomfim Oliveira da Silva.

26 - João Olinto Trindade, Marcella Mello de Souza, Maria Cristina 
Miranda, Vivianne Rocha Martins.

27 – Fernanda Ferreira Pedrosa, Margarida Cristina Koplin Marques 
Lopes, Maria Inês Serejo da Silva, Marluce Jordão dos Santos, Robson 
Cardoso dos Santos, Thamires Alves Dias, Vinicius Gomes Monteiro.

Outubro - Bodas
20 Marta e Antonio Potente Filho 19 Água Marinha 

22 Janete e Wagner Moraes D’Oliveira 14 Marfim 

22 Jaqueline e Fabrício de Oliveira Pacheco 14 Marfim 

23 Jaqueline e Renê da Hora Santos 9 Cerâmica  

23 Roseli e Robson Guedes Lassarot 37 Aventurina 

24 Érica e Marcus Vinicius Toledo Pitterri 10 Zinco 

24 Sandra e Mario Amâncio de Moura 11 Aço 

25 Kathia e Lucas Ferreira Braz 23 Palha 

25 Marta e Maury da Silva Marques 22 Louça 

26 GLaucia e Walter de Sousa Borges 19 Água Marinha 

26 Lurdes e Mauro Cesar Gonçalves Silveira 17 Rosa 

26 Maria e Onildo Rodrigues de Meireles 17 Rosa 

26 Mônica e Rodrigo Bordalo Ferreira Padula 6 Perfume 

26 Silvilene e Roberto Faria Morais 34 Oliveira 

26 Suzane e Eduardo Veras Costa 29 Erva 

27 Gabriella e Iago Nascimento 1 Papel 

27 Larissa e Bruno Rangel de Oliveira 1 Papel 

27 Priscila e Edilberto Gomes Busto Junior 12 Seda 

27 Terezinha e Itamar Mileppe Barboza 46 Alabastro 


