
edição nº  15
11 de abril de 2021

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 

Pr. João Reinaldo Purin Jr ex officio
Comunhão 

Diaconal 
Renato Antunes

Ensino e Discipulado 
Pr. Pedro Jorge Farias

Evangelismo e Missões
Lívia Fontes Farias

POR QUE TEMOS CHORADO TANTO?
 O texto que compartilho com você hoje foi escrito há alguns anos. A 
sensação de dor é a mesma passados 12 anos. Foi escrito quando um amado 
diácono, Daniel Rufino, faleceu após um longo período de enfermidade. Convivi 
com ele menos de 2 anos, mas foi um tempo suficiente para viver o que outros 
viveram por muito mais tempo que eu – um homem especial!
 A semana que terminou ontem foi uma semana difícil... o abatimento é 
real. Foram três sepultamentos no espaço de nove dias: dia 02/04 – Paulo Lom-
ba; 06/04 – Ozenete; e, ontem, 10/04 – do Dc. Carlos Cruz.
 Confesso: estão sendo dias difíceis para a nossa Família IBMéier. En-
quanto edito e preparo este editorial, reluto sobre o que expressar ou registrar. 
Faltam-me palavras. Lembro-me das queixas de Habacuque: “Até quando, Se-
nhor?” ou “Subirei na minha torre de vigia e esperarei.” Tem sido um campo de 
prova até que a maturidade consolide a certeza do “Ainda que”.
 A seguir, o texto que desejo e oro para que abençoe a sua vida mais 
uma vez!
 Refletir sobre a morte é uma tarefa muito árdua para qualquer um. Sen-
timentos complexos e múltiplos – dor, saudade, lágrimas, lembranças... a morte 
nos nivela e nos iguala.
 O dilema do sofrimento está presente em todos nós: por que sofremos? 
Até quanto podemos suportar? Em busca de respostas, tentamos achar justifica-
tivas, ponderamos lógica, racionalizamos as experiências.
 R. C. Sproul diz o seguinte: “No âmago da mensagem do livro de Jó, 
acha-se a sabedoria que responde à questão a respeito de como Deus se en-
volve no problema do sofrimento humano. Em cada geração, surgem protestos, 
dizendo: ‘Se Deus é bom, não deveria haver dor, sofrimento e morte neste mun-
do’. Com este protesto contra as coisas ruins que acontecem a pessoas boas, 
tem havido tentativas de criar um meio de calcular o sofrimento, pelo qual se 
pressupõe que o limite da aflição de uma pessoa é diretamente proporcional ao 
grau de culpa que ela possui ou pecados que comete.”
 Mas a inquietação permanece: será que sofrimento tem realmente algo 
a ver com culpa? Claro que não! No caso de Jó, por exemplo, ele era homem 
justo. O mais justo de todos de sua época. É quando Satanás entra na história 
alegando que a justiça de Jó é recorrente à sua prosperidade. Está feito o desa-
fio: quem permanecerá justo diante do sofrimento? Quem não negociará sua fé 
em prol do seu bem-estar?
 Jó, então, chega ao fundo do poço. Perde tudo, e quase todos. E quem 
é preservado ao seu lado, não ajuda em nada. Quando não se sabe o que dizer, 
a melhor atitude é o silêncio.
 Sproul destaca que “a sabedoria final encontrada neste livro não provém 
dos amigos de Jó, nem de Eliú, e sim do próprio Deus. Deus levanta uma per-
gunta após outra. Deus continua a fazer perguntas a respeito da habilidade de Jó 
em fazer coisas que lhe eram impossíveis, mas que Ele podia fazer. Por último, Jó 
confessa que isso era maravilhoso demais. Ele disse: ‘Eu te conhecia só de ouvir, 
mas agora os meus olhos te vêem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó 
e na cinza’ (42.5-6).
 Precioso perceber que Deus não se interessa em responder e revelar 
“as razões” para o sofrimento de Jó. A resposta de Deus é revelar-se a si mesmo. 
Com Jó aprendemos que não são os motivos e as razões por sofrermos que 
devem ser descobertas. Na verdade, onde está firmada a nossa esperança é que 
determina a maneira como atravessamos o vale sombrio da morte.
 Encerro citando mais uma vez R. C. Sproul: “Quando estamos desnor-
teados e confusos por coisas que não entendemos neste mundo, não devemos 
buscar respostas específicas para questões específicas, e sim buscar conhecer a 
Deus em sua santidade, em sua justiça e em sua misericórdia”.
 Que o Senhor nos ensine e revele para nós as grandezas do seu caráter 
e dos seus propósitos enquanto atravessamos o vale. A Deus, mais uma vez, a 
minha gratidão pela vida dos irmãos Paulo Lomba, Ozenete e do inesquecível 
Carlos Cruz.
 “Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória seja a ele 
eternamente. Amém!”

Com Fé, Esperança e Amor,
Seu Pastor



Campanha Novos Desafios
até 

16/03/2021
Entradas

OD-Campanha
Entradas

OD-Ceia Natal
Despesas Saldo Atual

Total 
Promessas

296.810,00 296.810,00

Total recebido 242.000,80 11.159,13 -212.518,38 50.641,55

Recados MEM

Viva o Poder de Transformar - Nossa campanha de Mis-
sões Mundiais continua. Unidos, temos pensado no papel 
que nos é reservado junto aos nossos irmãos que sofrem 
perseguição.
O alvo a ser alcançado é de R$ 35.000,00. Faça seu alvo 
pessoal e envolva-se na obra missionária mundial. 
Nossas crianças já receberam o material para confec-
cionar seus cofrinhos; incentive seu filho(a) a participar, 
plantando o amor por missões em seus corações.

Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, 
de amor e de equilíbrio.” (2Timoteo 1.7)

Páscoa - No último dia 07 de abril levamos as Cestas de 
Páscoa até os hospitais American Cor, Pasteur, Vital, Sal-
gado Filho e Norte D’or. Recebemos um total de R$ 971,50 
em ofertas, chocolates e uma linda cesta da nossa MCM.
Pela generosidade da igreja pudemos levar duas cestas 
para as equipes médica e de enfermagem e também para 
os funcionários de apoio, hotelaria, recepção e vigilância.
Agradecemos a Deus por podermos sinalizar o Reino e 
a mensagem de salvação da ressurreição de Cristo por 
meio da vida de cada um que se dispôs a contribuir.

Falecimentos

Com grande pesar informamos o falecimento de nossa que-
rida irmã Ozenete Maria Alves dos Santos,  aos 76 anos, no 
dia 5 de abril.
Ozenete era membro da IBMéier 
desde 2005, vindo da PIB de 
Ipanema junto com seu esposo, 
Obadias,  que faleceu em janeiro 
último. Aqui serviu com seu sor-
riso em diversas áreas, por meio 
de seus dons. Destacava-se pela 
generosidade e prontidão em 
ajudar. Foi da equipe de hospita-
lidade, era componente do Coro 
Hosana, ajudava na cozinha 
sempre que solicitada e tinha 
alegria em participar da MCM.
Louvamos a Deus pela vida tão 
preciosa dessa amada irmã. 

Com enorme pesar, informa-
mos também o falecimento 
de nosso amado irmão Dc. 
Carlos Cruz, aos 64 anos, na 
sexta-feira, dia 09 de abril.
Carlos era membro da IBMéier 
desde 1974. Aqui conheceu e 
casou-se com Esther, com 
quem viveu 38 anos de ma-
trimônio. Marido, pai, avô, ir-
mão, genro, cunhado e tio, 
Carlos sempre teve em sua 
família sua principal razão de 

viver.
Amigo presente na vida de todos nós, deixa um legado e um 
vazio gigante em cada coração, por ser um irmão alegre, 
comprometido com a visão do Reino de Deus e da igreja 
local, servo atuante na Obra do Senhor. Sempre participou 
da liderança da igreja, compondo inúmeras comissões es-
tratégicas ao longo desses anos. Componente do Madrigal 
da IBMéier, leal à história da igreja e sempre alinhado com os 
sonhos de uma igreja contextualizada e relevante para esta 
geração, não media esforços para dedicar-se às suas tarefas 
e oportunidades de contribuir para que nossa igreja fosse 
cada vez melhor.
Agradecemos a Deus pela vida tão preciosa do irmão Carlos 
Cruz. 

Ficam a saudade e o legado, com a esperança de que um dia 
estaremos juntos no céu.

”Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá 
mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas ve-
lhas já passaram.” (Apocalipse 21.4)



Clique na imagem para acessar nosso canal 

Projeto INCLUA +

Querida Família IBMéier, estamos re-
alizando um cadastramento de todos 
que possuem alguma deficiência ou 
limitação, para compartilhar experi-
ências e acolhimento. Se for seu caso 
ou de algum membro de sua família, 
permita-nos conhecer você e sua 
história.Porque juntos somos mais 
fortes e chegamos mais longe!
Envie uma mensagem para Débora 
Azevedo: (21)97041-7417.

EBD Classe Única • Fé, 
Esperança e Amor

Caminhe conosco em mais esta jor-
nada de conhecimento da Bíblia. 

De abril a maio, teremos uma classe 
única on-line para adultos e vamos 
estudar sobre o nosso tema anual: Fé, 
Esperança e Amor.

As aulas acontecerão pelo Zoom:

• 5ª feira, das 19h30 às 20h30
• Domingo, das 9h às 9h50

Inscreva-se agora mesmo e participe: 
bit.ly/classeunica

Cursos Livres de 
Música 

Aprenda ou aperfeiçoe suas 
habilidades com os Cursos 
Livres de Música do IBMéier 
Musical.

Aulas de Canto, Instrumentos 
de Banda e Orquestra, de 
segunda a quinta-feira, das 
14h às 21h, presencial e on-
line.

Matricule-se agora pelo 
WhatsApp da Secretaria: 
wa.me/5521968114842

Nosso canal no 
Youtube

Se inscreva em nosso 
canal no Youtube, ative 
o sino para receber 
as notificações para 
os novos vídeos e 
transmissões ao vivo. 
Acesse o atalho para 
os videos dos cultos, 
lives e conferências 
disponibilizados em 
nosso canal.

https://www.youtube.com/user/IBMeier
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5521968114842
http://bit.ly/classeunica
http://wa.me/5521968114842


Enfermos

Adaltina de Menezes Pinheiro, Aída Amaral, Alessandra Câmara Simões, Amarilis da Costa Fontoura Cruz, Carmem Lúcia,
Cíntia Miguel da Costa, Cristiano Barbosa (irmão de Edeleusa Barbosa), Deise Barbosa de Souza (filha de Judith e Benja-
mim), Eleosina Brito da Costa, Eliane Nunes, Francisco José Santos (pai de Cris Coelho), 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, Luiní-
zia 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 Vieira Barbosa, 
Otília dos Anjos Ferreira da Silva, Rita de Cassia Lins Vieira Teixeira, Rosana Lemos, Sergio Ricardo Ramos de Carvalho, 
Sonia Cristina Rodrigues Ruggiero, Suzane Maria Scheidegger Ferrão, Teresinha de Jesus Oliveira, Therezinha de Almeida 
da Costa, Vítor Carvalho Gomes, Zenair Gonçalves.

Igreja Batista do Méier
 CNPJ 42.214.635/0001-31

Pelo novo sistema de pagamento PIX, você reali-
za transferências direto do seu banco para a con-
ta da IBMéier, usando como chave o nosso CNPJ: 
42214635000131.

Prezado irmão, louvamos ao Senhor pela sua ge-
nerosidade. Desejamos que o nosso Deus continue 
abençoando você rica e abundantemente.
Como forma de promover cada vez mais a seguran-
ça da nossa família, bem como das dependências e 
funcionários da IBMéier, solicitamos que você prio-
rize os meios eletrônicos em suas contribuições. 
Escolha o banco de sua preferência e, por favor, en-
caminhe o comprovante do depósito ou da transfe-
rência — discriminando os valores, mês de referên-
cia e destino da contribuição — para a Tesouraria, 
pelo e-mail: tesouraria@batistadomeier.org.br ou 
pelo WhatsApp: (21) 96808-7341.
Porém, se você não puder enviar seus dízimos e/
ou ofertas pela modalidade eletrônica, por favor en-
tregue-os no envelope, devidamente preenchido, 
na igreja. Consulte o horário de funcionamento da 
Tesouraria.
Muito obrigada por investir no crescimento do Reino 
de Deus, por meio da IBMéier, e por contribuir para 
que continuemos a dar frutos para a eternidade.

Aniversariantes • Abril
11 - Andréa Leopoldo Santos, Elizabeth da Luz Marques, Karina Cavalcan-
te Vieira, Lis Helena Freitas Siqueira, Luiz Alberto Mendes Tavares.

12 - Aidée Maria Martins do Valle, Deni Pessoa da Silva Velloso, Fabricio 
de Macedo da Silva, Izaurita da Conceição Barcelos Moita, Luiz Carlos 
Pereira, Regilene Martins Chagas.

13 - Camila Garrido Monteiro Maximo Almeida, Carlos Alberto Sampaio 
Oliveira, Elza Mendes Lima Reis, Harley Ribeiro Alcântara, Willei Tavares 
Neri da Silva.

14 - Elisabete Alves Dias.

15 - Amanda Santos Cabral, Helena de Lourdes Moura de Souza, Mônica 
Barbosa Monteiro, Sonia da Silva Souza Ferreira, Ziza Fernandes Aires.

16 - Joselir Vicente da Silva Santos, Renato Correa de Amorim Junior.

17 - Carlos Eduardo da Paixão Lirio, Elba Sophia Theodoro Santos de 
Oliveira, Joaquim Castro Sousa, Jussara Lidia Japiassú, Luana Almeida do 
Amaral Thomé, Maria Madalena Reis da Cunha, Rodrigo Gomes Rossato, 
Rosana Koplin Marques Lopes, Roseli da Silva Lassarot.

18 - Carla Fernandes de Mello Carvalho, Francisca de Souza Ramos da 
Silva, Jorge Fernando de Albuquerque Luna, Julyanna Martins Mata, Neu-
zeir Santos Neves (Nany).

19 - Maria Irene Silva Ferreira de Paiva, Renata de Freitas Reis Luiz.

Bodas • Abril
10 Renata Flor e Victor Claudio Martins da Silva 22 Louça 

11 Ana Caroline e Vinicius Gabriel Victal Sant’Anna 6 Perfume 

11 Marysse Monteiro e Filipe Gomes Monteiro 6 Perfume 

11 Vanessa e Fábio Luiz Ferreira Passy Marques 6 Perfume 

12 Ivania e Nelio de Souza 41 Seda 

14 Ithyara Karla e Ricardo Tolêdo Silva 9 Cerâmica  

14 Juliana Esteves e Gabriel Marçal Barroso 3 Couro

14 Larissa Saboia e Felipe Ferreira da Silva 5 Madeira

14 Nelise Freitas e Marcelo Queiroga Pereira 14 Marfim 

15 Denise Maria e Marcelo Bertanha Cascardo 11 Aço 

15 Marcele Gomes e Gilnei Bertulino da Silva 11 Aço 

15 Vânia Cristina Marinho e Marcelo Silva de Souza 10 Zinco 

16 Catia do Carmo e Walter Francisco das Chagas Filho 38 Carvalho 

16 Fernanda e Josué da Silva Nascimento 23 Palha 

16 Poline e Rodrigo Serejo Rebelo 11 Aço 

17 Adriana e Felipe Rodrigues Corrêa 11 Aço 

17 Ana Angélica e Mario Gomes Andrade 22 Louça 

17 Clotildes e Antonio Joaquim Pires Maia 44 Carbonato



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! Ser batizado

E-mail:

Qual a sua decisão hoje?

Outro

Faixa Etária

Nome:

Endereço

Bairro CEP:

Telefone: Aniversário

Estado Civil:

Sexo:

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.

Ao preencher meus dados neste formulário, autorizo expressamente a IBMéier a 
entrar em contato comigo e a tratar esses dados como determina a legislação.

De acordo

Ser membro da igreja
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