
edição nº  35
1o de setembro 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

Frentes Missionárias
Missão Bethesda

Pr. Augusto Leandro Araújo
Missão Alto Cachambi

Pr. Ricardo Conceição de Azevedo

SÁBIOS SÃO OS QUE SABEM SER CORRIGIDOS

 Na semana que passou li esta frase profunda de Fred Smith, 
que disse com muita propriedade: “Num tempo de líderes fracos, 
heróis decadentes, pais atarefados, instrutores enfurecidos, autoridades 
arrogantes e talentos intelectualizados, precisamos mais do que nunca de 
mentores. Precisamos de condutores, não de ídolos – almas cuidadosas, 
acessíveis, que venham nos auxiliar a abrir nosso caminho através do 
labirinto da vida.”
 O individualismo e a arrogância estão muito presentes e atuantes 
em nosso caráter nessa geração pós-moderna. O sentimento de vaidade 
e o orgulho ditam o comportamento dominante e afastam uns dos 
outros. Homens e mulheres ocupam cargos e funções movidos por 
interesses próprios e, em alguns casos, excusos.
 O diagnóstico há de revelar que tais atitudes e sentimentos 
subtraíram o senso de equipe, de cooperação, de serviço, de bem comum.
O rei Salomão escreveu, há muitos anos atrás, um provérbio que precisa 
ser incorporado à minha vida e à vida de todos os que ocupamos postos 
de liderança em todas as instâncias: “...Corrija e ensine a pessoa sensata 
e ela ficará melhor e mais sábia. Ensine o justo e ele será ainda mais 
honesto e sincero”. (Provérbios 9:8-9)
 O mundo não precisa de fenômenos. O mundo precisa de homens 
de caráter. Não precisamos de gênios. Carecemos de seres ensináveis. Os 
melhores não são os que sabem tudo. A convivência vai mostrar que é 
melhor estar ao lado de quem está disposto a aprender. Raros são os que 
dão valor às experiências dos outros e validam  o fato de que o outro 
pode ter razão.
 Honestidade, sinceridade e sensatez. No contexto em que 
Salomão escreveu, estas qualidades abrem as portas para a sabedoria, 
para o aperfeiçoamento e para a excelência. Ou seja, sem tais marcas o 
homem revela-se tolo.
 O que isso significa na prática? Todos nós nos tornamos sábios, e 
nos aperfeiçoamos quando reconhecemos que precisamos e podemos 
melhorar, quando aceitamos a correção e quando alinhamos nosso 
entendimento ao processo estabelecido no corpo do qual fazemos parte 
como membros.
 Parece-nos mais fácil caminhar sozinhos, enchermo-nos de 
razão, suprirmo-nos a nós mesmos, acharmos que somos suficientes e 
sabedores de tudo sobre todos. É difícil lidar com quem sempre tem razão.
 Rebelamo-nos contra a organização, contra a metodologia e 
contra a direção que nos é dada. A consequência é que perdemos nos 
relacionamentos. Estagnamos. Afastamo-nos. Terminamos sozinhos.
Sabedoria é viver disposto a aprender. É ouvir, corrigir, contribuir, 
relacionar-se.
 Sabedoria é algo que se adquire quando se está disposto a perder.

Com carinho,
Seu pastor



Colóquio

Nosso próximo encontro será no dia 15 de 
setembro, às 11h, na sala 401. Trabalharemos 
com a obra “Ortodoxia” de G. K. Chesterton, um 
dos marcos do pensamento cristão do século 
XX. 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.

Convocação AGE
04/09/2019

O Presidente da Igreja Batista do Méier, Pr. João 
Reinaldo Purin Jr., na forma dos artigos 20 e 
21 do seu Estatuto, convoca todos os membros 
regularmente arrolados para reunirem-se em 
Assembleia Geral Extraordinária no dia 04 de 
setembro de 2019, às dezenove horas, no Salão 
de Cultos, para deliberarem sobre a seguinte 
pauta: 1 - Abertura, estabelecimento de 
quorum e aprovação da pauta; 2) Informações; 
3) Relatório da Comissão de Membros; 4) 
Relatórios Financeiros; 5) Parecer do Conselho 
Fiscal sobre Relatórios Financeiros; 6) Parecer da 
Comissão de Disciplina; 7) Encaminhamentos 
da Diretoria Executiva. - Constituição da 
Comissão de Indicações; 8) Aprovação de Atas; 
9)  Encerramento.

Assembleia Geral 
Extraordinária da 
Convenção Batista Carioca

Nossa igreja receberá a Assembleia Geral 
Extraordinária da CBC no dia 13 de setembro 
próximo, às 19 horas. Em pauta, a homologação 
da Reforma dos Estatutos da Junta de Educação 
e da Junta de Ação Social da CBC, bem como 
a Aquisição do Colégio Batista em Olaria. Os 
membros da igreja interessados em participar 
deverão retirar previamente suas credenciais 
de mensageiros na secretaria, no horário 
comercial.

Notas do MEM

As ofertas obtidas com o Real Missionário nos permitiram contribuir para que cinco 
casais oficializassem sua união por meio do casamento civil e religioso e também 
se batizassem na região da Amazônia. 
A Dra. Germana Matheus expressou sua gratidão no texto que se segue: "Muito 
obrigado pelo comprometimento com essa obra. Deus tem realizado grandes 
coisas aqui na Amazônia. Louvado seja Deus por sua vida e a da amada igreja do 
Méier, que tem apoiado esta obra". 
Com essas ofertas, também, abençoamos os irmãos do Projeto Neemias em sua 
viagem a Bom Jesus da Lapa, onde foram construir salas que serão usadas na 
evangelização da comunidade quilombola. 
Louvamos a Deus pelo envolvimento da igreja em cada ação. 
Nossa viagem missionária com o "Barco Missionário Amazônia 2020" precisa 
de você!!! 
Ela acontecerá 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 oportunidade! Procure a equipe do MEM para mais informações. 

Divulga IBMÉIER 

Nova edição de nosso jornalzinho Divulga IBMéier está sendo preparada, 
contendo anúncios de empresas ou prestação de serviços de membros da igreja, 
exclusivamente. Se você deseja aproveitar esta oportunidade, envie o anúncio para 
o e-mail divulgaibmeier@batistadomeier.org.br até o dia 15/09/19, contendo seu 
nome, tipo de serviço (breve descrição), endereço comercial (opcional) e telefone/
e-mail/zapp para contatos.

Parabéns aos noivos! 

Agosto tem sido um mês de muitas celebrações para 
a IBMéier e nos alegramos sempre com aqueles que 
decidiram unir suas vidas pelo enlace matrimonial. 
Uma nova família se formou no dia 25 passado: Gisele 
Kaezer e Andre Saracho. Ela é filha dos irmãos Tereza 
Cristina e Jonas Kaezer e irmã do Gabriel. Desejamos 
ao casal felicidades e as mais ricas bênçãos do Senhor!

Falecimento

Com profundo pesar, informamos o falecimento, dia 23 de 
agosto passado, da irmã Nelly Rocha Menezes de Oliveira, 
esposa do irmão José Alberonis de Oliveira. Era membro 
de nossa igreja desde 21/03/2010. Pedimos ao Senhor que 
abençoe com consolo seu esposo e demais familiares, ao 
tempo que agradecemos a Ele por essa vida tão amada e 
preciosa para nós. 
(...) 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)



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: 

• Adoção da Missão Batista Alto Cachambi.
• Obras de infraestrutura no templo.
• Realização do Janelas do Natal.
• 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.

Ministério de 
Administração:  

Guarda de 
Objetos Pessoais

Informamos que nossos 
funcionários não estão au-
torizados a guardar objetos 
pessoais na guarita ou ou-
tras dependências da igreja. 
Apenas papéis e itens/ma-
teriais relativos aos ministé-
rios poderão ser entregues 
na guarita ou secretaria para 
os encaminhamentos ne-
cessários.  Contamos com 
a compreensão e colabora-
ção de todos.

EBD - Classe da 
Família
Iniciamos novos estudos com 

base no livro 
“Lar, Família & 
Casamento” 
do Dr. David 
Merkh. 
As primeiras 
lições 
acontecerão 
nos 
domingos: 

01/set – Um para o outro, 
ambos para Deus; 
08/set – O casamento 
segundo Deus; 
15/set – Lições da queda: a 
tragédia do pecado. 

A classe funciona a partir das 9h,  
no segundo andar do prédio 
Miranda Pinto e outras informa-
ções podem ser obtidas com os 
professores. Programe-se para 
frequentar as aulas de nossa Es-
cola Bíblica e não deixe escapar 
a oportunidade de investir em 
sua família. 

Campanha 2019
até 

27/08/2019
Saldo 

Anterior
Despesas Saldo Atual

Total 
Promessas

295.900,00 295.900,00

Total 
recebido

71.318,38 8.716,63* 62.601,75

* Missão Batista do Alto Cachambi

Enfermos

Adaltina de Menezes Pinheiro, Aída Amaral, 
Amarilis da Costa Fontoura Cruz, Carmem 
Lúcia, Cilli da Silva Moraes, Cíntia Miguel da 
Costa (filha de Emilia e Amós Costa), Cris-
tiano Barbosa (irmão de Edeleusa Barbosa), 
Deise Barbosa deSouza (filha de Judith e 
Benjamim), Eleosina Brito da Costa, Eliane 
Nunes, Gabriela Neves Maia Rodrigues, Ga-
brielle Baptista da Silva, Helio Pinto da Sil-
va, Iraci Rodrigues, Jannes Gomes Ferreira 
Filho (Janinho), João Maria da Silva, João 
Pedro (sobrinho de Josiane Cristina), Josia-
ne Borralho da Silva, Josilda Afonso, Lívia 
Ferrão (mãe), Lucia Couto deMarco, Luinízia 
Santos, Luiz Paulo Campos, Maria Castro, 
Maria das Graças de Sousa Medeiros, Ma-
ria Natividade Barbosa (mãe de Edeleusa 
Barbosa), Marlene Sampaio, Mauro Tadeu 
(genro de Graça Souza), Niel de Souza Fiaux, 
Noemia Ribeiro Fontes (mãe de Arlete Fa-
rias), Noemia Vieira Barbosa, Otília dos An-
jos Ferreira da Silva, Rosana Lemos, Sergio 
Ricardo Ramos de Carvalho, Suzane Maria 
Scheidegger Ferrão, Teresinha de Jesus Oli-
veira, Therezinha de Almeida da Costa, 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.



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.

Setembro – Aniversariantes 
01 - Bernadete Bretas Ribeiro, Célio Nazário Alves, Diogo Mattoso Abreu, Isis 
Baptista Pereira Velloso, José Carlos Reis Pereira.

02 - Esther Reis Neves Santos da Cruz, Fulvio Silva dos Santos, Orlando Augusto 
de Oliveira, Silvio Cesar Gomes da Silva.

03 - Adriana Lima Coelho da Rosa, Bernadete Gonçalves de Souza, Jullio Cezar 
Venâncio Ferreira, Marcelo da Silva Marino, Raquel Aguiar Franco.

04 - Ana Leticia Mendes Pacheco, Deborah Almeida de Oliveira Moreira, Isabela 
Moreira Gomes de Albuquerque, Lucas Xavier dos Santos, Regina Helena de 
Souza Camargo, Rodrigo Armond Cognac, Vital Mousinho Granha.

05 - Antonieta Ferreira Lorena, Elisa Rangel Telles, Jaqueline Lucio da Silva, 
Leonardo Vasques Souza de Castro, Margarida Rodrigues Figueiredo Ferreira.

06 - Clarissa Oliveira do Espírito Santo, Dinaldo Ferreira Lopes, Ricardo Siqueira 
de Macedo, Silvia Marcia Silva Zuanizzi Machado.

07 - Amanda Cipriano Batista de Oliveira, Augusto Cesar da Silva Pinto, Cristiane 
Ferreira da Silva, Dourival de Menezes Reis, Elielson José da Silva, Jacira Barbosa 
de Pinho, Joás de Souza Cabral, Kedma de Araujo Freire Brazão Teixeira, Myriam 
da Fonseca Cabral, Noemi Santiago Barbuto, Susana Raquel Moreira Gonçalves 
Ferreira.

08 - Eduardo Pimentel Ferreira. 

Setembro - Bodas 
1 Edilene e Luiz Augusto Lima Petrópolis 24 Opala 

1 Jacira e Clesio de Jesus Furtado 35 Coral 

4 Ana e Valdir Soares da Silva 37 Aventurina 

4 Marcia e Hermington Chianca Couto 5 Madeira

5 Cleia e Fulvio Silva dos Santos 21 Zircão 

5 Dinéa e José Lobão Bezerra Filho 55 Ametista 

5 Elenice e Gilberto da Silva 4 Flores

5 Lívia e Victor de Rezende Cunha 4 Flores

5 Monique e Daniel de Oliveira Camargos 4 Flores

6 Antonia e Renato de Aguiar Pereira 13 Renda 

6 Fátima e Delmo Gonçalves Rocha 28 Hematita 

7 Alessandra e Emerson Moraes Teixeira 13 Renda 

7 Amanda e Rafael Dionizio Cabral 6 Perfume 

7 Elisabeth e Orlando Augusto de Oliveira 28 Hematita 

7 Iracy e Everaldo Cavalcante de Souza 56 Malaquita 

9 Verônica e André Luiz Barbosa 8 Barro

10 Thamara e Gabriel Lopes Moreira 10 Zinco 

11 Lacinia e João Rodrigues de Oliveira 65 Platina 

12 Elci e Josias da Costa 6 Perfume 

12 Ingrid e Marcelo Macedo Curty 4 Flores

12 Maria e Ailto Coelho dos Santos 55 Ametista 

13 Lucimary e Marcus André de Oliveira Peres 39 Mármore 

14 Maria e Joel Silva do Nascimento 22 Louça 


