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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 

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

POR QUE COMIGO?

 Os dias que temos vivido durante essa pandemia da Covid-19 me levaram a 
reencontrar uma história intrigante, que li há algum tempo, sobre um desesperado 
homem de negócios. Estava à beira de perder sua empresa, a menos que fechasse 
um contrato na América do Sul. Ele se preparou para fazer uma grande apresentação, 
reservou seu voo e partiu para o seu destino.
 Chegando lá, alugou um carro para ir até uma distante comunidade, onde 
ocorreria a reunião. No meio do caminho, todavia, longe de qualquer cidade ou área 
residencial, o carro que dirigia enguiçou.
Diante dessa dura realidade, ele ficou bastante irado. Extremamente preocupado por 
não poder comparecer à reunião agendada, sentia-se financeiramente arruinado, ao 
ver desvanecer-se a última chance de fechar um negócio crucial. Em meio à sua ira, 
seu telefone celular tocou.

— Você está bem? – perguntou-lhe a esposa.
 — Não, estamos arruinados! – respondeu com a voz embargada. Meu carro 
quebrou, e eu perdi a reunião.
— Oh, louvado seja Deus! – exclamou a esposa. Ele salvou você.
— Do que é que você está falando? – perguntou o irritado marido. Por não 
ter feito esta transação, perderemos tudo o que temos.
— Nem tudo – respondeu sua esposa. Há algumas horas, um terremoto aba-
lou a comunidade para onde você estava indo. A notícia diz que centenas de 
pessoas no vilarejo estão mortas. Querido, hoje Deus salvou você da morte.

 
 Evidentemente que este testemunho levanta um debate sobre o bem para 
uns e o mal para outros. Sem dúvida, esse é um bom papo para uma roda de con-
versa ou uma Live no Instagram, como está tão em alta durante esse tempo de Dis-
tanciamento Social. Entretanto, quero deter-me na experiência que este homem em 
particular viveu como a base do meu pensamento para hoje.
 Muitas são as inquietações e desapontamentos na vida que não compreen-
demos inteiramente. “Por que eu?” “Por que comigo?” – são as queixas comuns que 
expressamos durante as provações e lutas. Entretanto, por mais difícil que possa pare-
cer, precisamos aprender as instruções do irmão de Jesus, Tiago, que escreveu: “Meus 
irmãos, fiquem muito alegres por terem que passar por todo tipo de provações, pois 
vocês sabem que aprendem a perseverar quando sua fé é posta à prova” (Tiago 1.2-3).
 O binômio “Bem x Mal” estará sempre presente em nossa vida. Muitas vezes, 
será uma experiência indecifrável. É difícil louvar a Deus durante os tempos difíceis. 
Porém, frequentemente sou desafiado a olhar para trás e ver como Deus desenvolveu 
o meu caráter através das provações. Também vemos com frequência que Ele teve 
um bom motivo para não permitir que as coisas caminhassem como planejamos e 
esperamos.
 Você tem fé para confiar que o plano de Deus para você é o melhor, mes-
mo quando esse plano é doloroso e você não consegue entender por que as coisas 
acontecem dessa maneira agora?
 Da próxima vez que enfrentar um desafio particularmente difícil em qualquer 
área de sua vida, experimente louvar a Deus, em vez de maldizê-lo. Estou aprenden-
do cada vez mais que Ele sempre está certo. Ele sabe o que nós não sabemos.

Com carinho e confiança,
Seu pastor



Nossa Campanha 
continua em 2020!
 

A Obra de Deus e o investi-
mento no crescimento do Rei-
no não vão parar! Mantenha 
sua contribuição ao longo dos 
treze meses programados, ou 
junte-se àqueles que já assu-
miram esse compromisso, com 
o valor de R$ 70,00*, para que 
possamos atingir 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 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.

Campanha Novos Desafios
até 

17/04/2020
Entradas

OD-Campanha
Missões
Mundiais

Entradas
OD-Ceia 

Natal
Despesas Saldo Atual

Total 
Promessas

296.810,00 296.810,00

Total recebido 192.984,40 9.822,79 11.159,13 -86.875,23 117.286,40

Se inscreva em nosso canal no 
Youtube, ative o sino para receber 

as notificações para os novos 
vídeos e transmissões ao vivo.

Clique na imagem para acessar nosso canal 

Clique na imagem 
e acesse o PODCAST

ORÇAMENTO Abril/2019 a Março/2020 - Prorrogação

Informamos que, na ausência de condições para que a igreja se reúna em as-
sembleia de forma regular e visando a manutenção das atividades essenciais, a 
Diretoria Executiva decidiu pela prorrogação do Orçamento ora vigente até o 
dia 30 de abril de 2020, ad referendum da Assembleia Geral a ser convocada tão 
logo restabelecida a circulação de pessoas.

Use o QRCode acima para acessar a 
página na Web que permite sua con-
tribuição de dízimos e ofertas utili-
zando Cartão de Crédito ou boleto. 
Recomendamos que, antes de efeti-
var sua contribuição, faça o LOGIN e 
complete o seu cadastro pessoal no 
sistema. Após o cadastro básico, caso 
você queira usar o Cartão de Crédito, 
faça também o registro desses dados. 
Em seguida, tecle a opção SAIR e en-
tre novamente no endereço indicado 
pelo QRCode.

Falecimento

Dia 23 de abril faleceu, aos 94 
anos, a irmã Izaura Isidoro Miran-
da, viúva, membro da IBMéier des-
de 27/04/1981. Morava com a filha 
em Inhoaíba e sua saúde era bem 
frágil, sendo acompanhada, há al-
guns anos, por nosso Ministério Di-
aconal, que atuou na ajuda à família 
neste momento difícil. Mesmo muito 
enferma, nunca se esqueceu de sua 
igreja querida - como a ela sempre se 
referia. Podemos expressar, com con-
vicção, que a irmã Izaura descansou 
no Senhor!

http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5521968114842
https://www.youtube.com/user/IBMeier
http://open.spotify.com/show/5fMfUrWu72qjqlO1Lq6Gb0
https://qrco.de/bbUsTC


1. Temos em comum o fato de que um dia Jesus viu a miséria da nossa alma e nós nos 
rendemos a Ele.

2. Reconhecemos que a vida que temos não pode ser adquirida por esforço próprio.

3. Sabemos que o combustível de nossas ações será sempre o Espírito Santo. Ele nos inspira 
e instrui.

4. Somos uma comunidade. Tudo o que vivemos importa e nos afeta mutuamente como 
membros da mesma família.

5. Somos organizados, porém livres para que o Espírito Santo guie e oriente os  
nossos encontros.

6. Sabemos que, aqui, as diferentes pessoas cooperam com seus dons, para os propósitos 
 de Deus.

7. Perseguimos a excelência, a fim de darmos bom testemunho e honrarmos a Deus.

8. Celebramos nossa história centenária, mas somos atuais no tempo e no espaço  
onde estamos.

9. Acolhemos gente nova com ideias novas. 

10. Entendemos que toda atividade é importante, quando ela cumpre os propósitos de Deus  
e edifica vidas.

11. Acreditamos que projetos pessoais podem ser desenvolvidos, desde que beneficiem a 
comunidade, dentro e fora de nossa família.

12. Procuramos, sempre que estamos juntos, mostrar a nossa harmonia com Deus e com 
todos os que convivem conosco.

13. Lidamos com recursos financeiros, sabendo que eles não são nossos e, por isso, os 
administramos com sabedoria, ética e sensatez.

14. Desejamos que, aqui, todos encontrem o seu lugar para trabalhar com as próprias mãos e 
com um único propósito: servirmos juntos no Reino de Deus.

15. Valorizamos o abraço, o sorriso, a alegria e a música e destacamos o amor que nos 
distingue como igreja.

16. Cremos que a disciplina faz parte do nosso modo de dizer que nos amamos uns aos 
outros e que estamos atentos aos que entre nós lutam em oposição ao Cristianismo.

17. Somos generosos e nos empenhamos para suprir necessidades dos de dentro, daqueles 
ao nosso redor e dos que estão espalhados pelo mundo.

18. Sabemos que independentemente de onde estivermos e o que fizermos, queremos 
transformar a sociedade pelo contágio de tudo o que Cristo é em nós.

19. Acreditamos que, aqui, os líderes são servos que amam tanto ensinar quanto aprender.

20. Temos a certeza de que, em nosso meio, ninguém se considera maior do que Deus. Ele é o 
dono de tudo e de todos.

 #DNAIBMéier

“...PARA QUE VOCÊS 
FAÇAM O QUE EU FIZ.“

JOÃO 13.15B

Nós, da Família IBMéier...



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.

Enfermos

Adaltina de Menezes Pinheiro, Aída Amaral, Alessandra Câmara Simões, Amarilis da Costa Fontoura Cruz, Carmem Lúcia, 
Cíntia Miguel da Costa (filha de Emilia e Amós Costa), Cristiano Barbosa (irmão de Edeleusa Barbosa), Deise Barbosa de 
Souza (filha de Judith e Benjamim), Eleosina Brito da Costa, Eliane Nunes, 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, Luinízia Santos, Luiz Paulo 
Campos, Maria Castro, Maria das Graças de Sousa Medeiros, Maria Edina de Oliveira (mãe do Pr. Leonir), 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, Suzane Maria Scheidegger Ferrão, Teresinha de Jesus Oliveira, Therezinha de Almeida da Costa, Vítor Car-
valho Gomes, Zenair Gonçalves.

Aniversariantes - Abril 
24 - Arsylene Sezures Jardim, Camila Ferreira Franco Dias, Jorge Luiz 
Carrozzino Amaral, Julio Strauss Neves Junior, Marcos Eduardo de 
Sant’Anna Simão.

25 - Ana Lucia dos Santos Lara Pereira, Davi Azevedo dos Santos, 
Débora Rodrigues Azevedo Salles Pedro, Inon Rubens Duarte de An-
drade, Isabella Felippe Cavalcante Meira, Isabella Felippe Cavalcante 
Meira, Josiane Borralho da Silva, Leonardo Henrique da Silva Ribas, 
Maria das Graças Barreto Oliveira.

26 - Lucilene Maximo Almeida, Marco Antonio Domingues Daltro 
Carvalho.

27 - André Mothé Teixeira, Carla Priscila de Almeida Morais Figueira, 
Claudio da Silva Paula, Francine Tasca Galdino Nunes, Igor Pinheiro de 
Carvalho, Kathia Regina Barreto Braz, Luane Oliveira da Rocha.

28 - Daldi Ádamo Cardoso de Azevedo, Débora Leão de Aguiar, France-
lina de Souza Loyola, Isis Maria Pereira Cruz, Milena de Andrade, Nydia 
da Silva Carvalho.

29 - Juliana Peixoto de Miranda Gomes, Luiz Philipe do Amaral Thomé, 
Maria Lucia Braz dos Santos, Matheus Henrique Costa Drumond da 
Silva, Patrícia de Souza Corrêa da Silva, Rosekelly Resende Viegas Vigne 
(Flor).

30 - Carla Soares Brenha Luna, Daniel de Oliveira Camargos, Enoch 
Santos de Albuquerque, Livia Scheidegger Ferrão, Paulo Sergio Bernar-
do Fernandes Junior, Raquel Rodrigues da Costa Ribas, Sérgio Couto 
Demarco, 

Bodas - Abril
16 Cátia do Carmo e Walter F. das Chagas Filho 37 Aventurina 

16 Fernanda e Josué da Silva Nascimento 22 Louça 

16 Poline e Rodrigo Serejo Rebelo 10 Zinco 

17 Adriana e Felipe Rodrigues Corrêa 10 Zinco 

17 Ana Angélica e Mario Gomes Andrade 21 Zircão 

17 Clotildes e Antonio Joaquim Pires Maia 43 Azeviche 

17 Dalva Soares e Paulino Teixeira 49 Heliotrópio 

20 Luciára e Marco Antonio Romero Cariús 24 Opala 

21 Helena e Almir Santos 69 Mercúrio 

26 Nádia Abertoni e Jorge Luiz Alexandrina 6 Perfume 

26 Rosa e Waldemar da S. Rodrigues Filho 11 Aço 

27 Rachel Ribeiro e Renato P. Soares Junior 4 Flores

28 Elba Sophia e Rafael Melo de Oliveira 18 Turquesa 

28 Marlene e Vital Mousinho Granha 41 Seda 

28 Patricia Inêz e Marcelo Gomes Rodrigues 31 Nácar 

29 Aline e Janot Pessoa de Barros 10 Zinco 

30 Ana Paula e Alberto Leandro Xavier de Moura 16 Safira 

30 Rose Liane e Elcio Soares Palma 37 Aventurina 
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