
EM DEUS NÃO EXISTE “SE”

 Quando o assunto é Deus, “se” não existe.
 Gosto de trazer à minha memória uma entrevista que assisti há alguns 
anos. Aquela entrevista impactou minha vida. Os entrevistados foram Jimmy Car-
ter, ex-presidente dos EUA, e Desmond Tutu, arcebispo sul-africano aposentado. 
Os dois participavam de um encontro dos Elders que aconteceu aqui no RJ na-
quela época. Os Elders são dez anciãos de proeminência mundial que se reúnem 
duas vezes por ano para debater saídas para conflitos e problemas geopolíticos e 
sociais do mundo moderno.
 A pergunta feita a Tutu foi: “Qual seria a primeira pergunta que o senhor 
gostaria de fazer a Deus, SE tivesse a oportunidade de encontrá-lo cara a cara?”
Carter, rapidamente, interferiu: “SE”, não. “QUANDO”!
Carter e Tutu ao longo de toda a entrevista puderam dar testemunho de uma es-
piritualidade cristã viva e relevante.
 Tal intervenção levou-me a refletir sobre as certezas nas quais preciso es-
tar firmado e, no mínimo, daquilo que ainda preciso aprender sobre e com Deus. 
Se em Deus não existe “Se”, é certo, também, que:
 NELE NÃO HÁ DÚVIDA – Deus é! Enquanto o conhecimento humano 
propõe as suas variáveis e variantes, Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todo 
sempre. Isso lança fora a fraqueza, a inconstância e o medo.
 NELE NÃO HÁ MEDO – Consequentemente, a certeza que ele nos dá faz-
-nos descansar em seus desígnios mesmo quando eles fazem pouco (ou nenhum) 
sentido em nossa lógica. Isto é segurança! Isto dá paz!
 NELE NÃO HÁ INJUSTIÇA – A maneira como conjugamos os verbos e 
aplicamos as conjunções revelam o quanto instáveis e insubmissos somos. Só há 
uma maneira de relacionarmo-nos com Deus, sujeitando a nossa efemeridade à 
sua glória eterna. Hoje, pouca coisa faz sentido. Porém, crer na soberania de Deus 
e no maior de todos os dons que ele nos deu – a liberdade – dá-nos a convicção 
de que ele é bom e está no controle. Chegará o dia em que as nuvens escuras serão 
lançadas sobre os oceanos e o sol mostrará o seu fulgor incomparável e sem fim.
 NELE NÃO HÁ MORTE – O natural é concebermos o fim de todas as coi-
sas sob a ótica da morte, como se ela tivesse a autoridade de determinar o tem-
po e a validade de todas as coisas. A verdade é o oposto. A morte está sujeita à 
vontade e à eternidade de Deus. “Ela não é o fim”, como afirma Carter em outro 
momento da entrevista. Quem está em Deus sabe que a morte é o descortinar da 
glória planejada por Ele para aqueles que escolheram viver nele!
Sei que as circunstâncias nos seduzem a vivermos sobre as conjecturas dos “Se”. A 
verdade, entretanto, é que quando cremos em Deus somos ensinados a confiar e 
descansar que a essência do Seu Caráter é bondade e amor.
 Uma vez que Deus é bom, ainda que as circunstâncias sejam ruins, difíceis 
e inexplicáveis, a eternidade confirmará que ele sempre soube o que estava fazen-
do o tempo todo.
 E quanto a mim, vou aprendendo um pouco mais dele em cada dor, no 
intuito de ser achado fiel e crente. Isso para que, pela Graça, seja achado digno 
(mesmo sendo tão indigno!) de ser colocado na glória eterna quando todo os “se” 
terminarem aqui no mundo e restar uma última possibilidade – ser salvo!

Com carinho,
Seu pastor

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
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Recados do MEM
 
Missões Nacionais 
JESUS CRISTO É A ÚNICA 
ESPERANÇA
“E em nenhum outro há 
salvação, porque também 
debaixo do céu nenhum 
outro nome há, dado entre os 
homens, pelo qual devamos ser 
salvos.”Atos 4.12

Estamos iniciando nossa cam-
panha de Missões Nacionais.
Vamos conhecer mais sobre 
projetos, missionários, iniciativas dadas por Deus para alcançar 
nosso país para Cristo.

É importante enviar o comprovante da sua oferta para tesou-
raria@batistadomeier.org.br , identificando que é para Missões 
Nacionais. 

Junte-se a nós! Envolva-se! Estabeleça um alvo pessoal e seja 
parte do que Deus está fazendo no Brasil!

Ceia de Natal “Amor Transforma - Juntos à mesa”
Dezembro se aproxima e com ele nossa Ceia de Natal para 
pessoas em situação de rua. 
Ore conosco pelo direcionamento de Deus para esse tempo e 
prepare-se para se envolver nesse movimento de evangeliza-
ção!
Fique atento porque, em breve, teremos mais informações!

Missão Bethesda
Venha fazer parte da equipe da Missão Bethesda! 
Você pode se envolver com essa frente evangelística exercen-
do seu ministério com crianças, juniores, adolescentes, jovens, 
mulheres e homens. Escreva para missoes@batistadomeier.
org.br e participe conosco.

A Igreja Batista do Méier tem a alegria de convidar 
você e sua família para o Culto de Posse do Ministro 
Diogo Aragão, que assumirá o Ministério de Adoração 
e Culto da nossa igreja.
Domingo | 3 de outubro | 11 horas
Inscreva-se para participar deste culto presencial-
mente, a partir de 30.9.21 (vagas limitadas): bit.ly/
cultopresencialibmeier
Celebre também conosco em: youtube.com/ibmeier 

http://bit.ly/cultopresencialibmeier
http://bit.ly/cultopresencialibmeier
http://youtube.com/ibmeier


Retorno aos Cultos Presenciais - 
Domingo: 9h e 11h

“... SENTIMOS MUITAS SAUDADES DE VOCÊS 
E GOSTARÍAMOS DE VÊ-LOS OUTRA VEZ.” (1 
Tessalonicenses 2.17)

Celebre conosco presencialmente.
DOMINGO • 9h e 11h [com Culto Infantil]
VAGAS LIMITADAS!

➡ Inscreva-se: bit.ly/setembroibmeier

>> Garanta a sua vaga a partir da quinta-feira anterior ao 
domingo de seu interesse.

Os ingressos são gratuitos e individuais. Caso você queira 
inscrever mais alguém (família ou convidados), será 
necessário um ingresso para cada um.

Conheça nossas Regras de Ouro e saiba tudo o que 
estamos fazendo para proteger os participantes dos nossos 
cultos: www.batistadomeier.org.br/orientacoesderetorno

PREPARAMOS TUDO PARA RECEBER 
VOCÊ EM SEGURANÇA



O IBMéier Musical está esperando por 
você.
Aprenda ou aperfeiçoe suas habilidades 
com os nossos Cursos Livres de Música.
• Aulas de Canto 
• Instrumentos de Banda e Orquestra
Escolha seu curso e matricule-
se agora mesmo, pelo WhatsApp: 
wa.me/5521972568619

Continuamos oferecendo a você mais ferramentas 
para a sua jornada de conhecimento 

e crescimento espiritual. 
Com o Visto & Não Visto digital, assuntos da atua-
lidade são discutidos com base na Palavra de Deus, 

de um jeito interativo e que pode ser visualizado 
pelo Adobe Acrobat Reader. 

Assine e receba este conteúdo gratuitamente:  
bit.ly/vistoenaovisto

Escolha a sua classe de Estudo Bíblico sobre 
Romanos e junte-se a nós!
Domingo
•  Manhã: das 8h20 às 10h
•  Tarde: das 16h às 17h
As aulas acontecerão pelo Zoom.
Inscreva-se: bit.ly/estudobiblicoibmeier

http://wa.me/5521972568619
http://bit.ly/vistoenaovisto
http://bit.ly/estudobiblicoibmeier


Querida família IBMéier,

Em setembro estamos homenageando a história dos Jo-
gos Paralímpicos e alguns personagens ilustres.
Na semana anterior conhecemos os símbolos Paralímpi-
cos, que são os ícones, bandeiras e símbolos usados pelo 
Comitê Paralímpico Internacional a fim de promover os 
Jogos Paralímpicos. Nesta semana vamos conhecer um 
pouco sobre as modalidades Paralímpicas.
O primeiro esporte adaptado praticado no Brasil foi o 
basquete em cadeira de rodas. Enquanto realizavam tra-
tamento médico nos Estados Unidos, brasileiros com de-
ficiência conheceram a modalidade e a trouxeram para o 
país. Em 1958, foi fundado o Clube do Otimismo, no Rio 
de Janeiro, por iniciativa de Robson Sampaio de Almeida 
e pela ação do técnico Aldo Miccolis – dois pioneiros do 
Movimento no Brasil.
Dois anos mais tarde, houve a primeira edição dos Jogos 
Paralímpicos, em Roma, na Itália. O Brasil, no entanto, 
só estrearia no evento na edição realizada na cidade de 
Heidelberg, na Alemanha Ocidental, em 1972. A primeira 
medalha paralímpica do país foi conquistada nos Jogos 
de Toronto, em 1976, medalha de prata na modalidade 
lawn Bowls, antecedente da bocha que era praticada na 
grama.
A partir da década de 1980, o interesse pelos esportivos 
paralímpicos cresceu bastante no Brasil, e as primeiras 
associações desportivas para atletas deficientes come-
çaram a surgir. Entretanto, um Comitê Paralímpico Brasi-
leiro só surgiu em 1995. O investimento em atletas para-
límpicos fez do Brasil uma potência na competição.
Desde os Jogos Paralímpicos de Pequim, em 2008, o 
Brasil ocupou o top 10 no quadro de medalhas, obtendo 
47 medalhas em Pequim, 43 em Londres (2012) e 72 no 
Rio de Janeiro (2016). A participação nos Jogos Paralím-
picos de 2016 foi o grande destaque da trajetória brasilei-
ra, pois nosso país conquistou 14 medalhas de ouro, 29 
medalhas de prata e 29 medalhas de bronze. Terminou 
na oitava posição no quadro geral.
Nas Paralimpíadas, o Comitê Paralímpico Internacional 
possui um sistema de classificação usado para definir o 
grau de funcionalidade de cada atleta. Isso visa a classifi-
car a deficiência dos atletas para garantir que as compe-
tições sejam justas.
Atualmente, o programa esportivo das Paralimpíadas 
dispõe de 22 modalidades, que são Atletismo, Badmin-
ton, Basquetebol em cadeira de rodas, Bocha, Canoa-
gem, Ciclismo, Esgrima em cadeira de rodas, Futebol de 
cinco, Goalball, Hipismo, Judô, Levantamento de peso, 
Natação, Remo, Rugby em cadeiras de rodas, Taekwon-
do, Tênis de mesa, Tênis em cadeira de rodas, Tiro, Tiro 
com arco, Triatlo Voleibol sentado. Dentre elas, dois es-
portes são exclusivos dos Jogos Paralímpicos: a Bocha e 
o Goalball.

Na próxima semana falaremos sobre Aldo Miccolis, que era 
membro de nossa igreja e um grande orgulho para toda a 
família IBMéier. Aguardem!

E você? Conhece ou é uma pessoa com deficiência? Caso 
seja seu caso ou de algum membro de sua família, o Proje-
to Inclua + gostaria de conhecer você e sua história. Porque 
juntos somos mais fortes e chegamos mais longe.  
Envie uma mensagem para:
 incluamais@batistadomeier.org.br.

Novos membros

Em assembleia realizada no dia 09 de setembro acolhe-
mos novos irmãos em nosso rol de membros, por cartas 
de transferência, reconciliação e aclamação. Bem-vindos, 
queridos irmãos! Desejamos que conosco se alegrem, 
cresçam na fé e na palavra do Senhor.

Thiago Vinícius de 
Souza Moraes

Maria da Graça de 
Menezes Piedade

Marcela Iochem 
Valente

Juliana Cossich 
Trindade Alves

Jorge Luiz Silva 
Carvalho

Henrique Baptista 
Marques Júnior

Fabiana Patrícia 
Gonzaga Marques

Danielle Martins

Cristina Dias Ramos 



Enfermos

Adaltina de Menezes Pinheiro, Aída Amaral, Alessandra Câmara Simões, Amarilis da Costa Fontoura Cruz, Car-
mem Lúcia,Cíntia Miguel da Costa, Cristiano Barbosa (irmão de Edeleusa Barbosa), Deise Barbosa de Souza (filha 
de Judith e Benjamim), Elcio Soares Palma, 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, 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 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.

DÍZIMOS E OFERTAS 
ALTERAÇÃO CONTAS BANCÁRIAS

“Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o 
amor...” I Coríntios 13:13

Comunicamos que apenas os bancos Itaú e 
Bradesco estão credenciados para receber os 
dízimos e ofertas da membresia. 
Veja, abaixo, as informações sobre Agência e 
Conta Bancária da IBMéier nessas instituições:

CNPJ da igreja: 42.214.635/0001-31

ITAU (341)
Agência 6909, Conta Corrente 33.000-0

BRADESCO (237)
Agência 3249-2, Conta Corrente 103.201-1

PIX
Use o CNPJ Chave:  42214635000131

Não se esqueça de enviar o seu comprovante para 
tesouraria@batistadomeier.org.br ou por meio 
do WhatsApp 21 96808-7341, discriminando va-
lor e mês de referência. Agradecemos sua colabo-
ração e contribuição.

Aniversariantes • Setembro
19 Beatriz Baiense Sadler Pimentel, Matheus da Silva Fernandes

20 Andressa Montes Viegas Soares, Elaine Raposo Page, Eneida Holandi-
no Rêgo, Enila Ruela Abreu de Souza

21 Ageu Silva Costa

22 Adiméa Vicente Trindade, Ithyara Karla Coutinho da Costa Tolêdo, 
Marcello Betzler Simão, Maria Helena Oliveira Ramos de Almeida

23 Glaucia de Carvalho Rodrigues, Marcelo Gomes Rodrigues, Rosangela 
Marcia Lins Ribeiro, Silvia Helena da Silva Borges

24 Maria Rita Teixeira da Motta, Pâmela Regina Sanches Nunes, Regina 
Célia Martins de Jesus, Thais Caldeira Gonçalves da Silva

25 Carmosina dos Santos Braga, Delmo Gonçalves Rocha, Eliezer Anto-
nio Botelho, Ivone Aquino de Oliveira, Lucas Cecilio Cerqueira, Maria do 
Socorro da Silva Maia, Priscila de Souza Pitança, Rozalra Conceição de 
Araujo Loureiro

26 Amarilis da Costa Fontoura Cruz, Bruno Oliveira do Nascimento, Gessi 
Guilhermina de Almeida, José Barbosa (Samarone), Juan Victor Almeida 
de Souza

27 Anderson de Freitas Telles, Bruno Roberto Nunes Bispo, Cosme An-
tonio de Moraes Regly, Endy Montes Viegas Soares, Nilza da Silva Rham-
nusia

28 Claudia Heiderick Ferreira de Oliveira, Élian Marcia Brandão Martins, 
Giselle Ribeiro Rosa Anacleto

Bodas • Setembro
19 Irahina e Edir de Abreu 61 Cobre

19 Brenda e Marcus de Jesus Rosa Calado 11 Aço

19 Rozalra Conceição e Rubem Fabiano M. Loureiro 28 Hematita

20 Aline e Leandro Morett R. Antunes de Souza 06 Açúcar ou Perfume

20 Débora e Vinicius José Salles Pedro 06 Açúcar ou Perfume

21 Isabelita e Adilson dos Santos 57 Lápis-Lazuli

21 Ingrid e Matheus Duarte P. Maciel 03 Trigo

21 Alessandra e Wellington Alberto Botelho 12 Seda ou Ônix

22 Genilda e Edson de Azevedo Ferreira 47 Jaspe

22 Daniele e Pedro Ribeiro Iulianello 08 Barro ou Papoula

24 Maria das Vitórias e Ricardo da Silva A. dos Santos 04 Linho

24 Maria Isabel e Wesksiley dos Santos Silva 15 Cristal

25 Edinea e Antonio Eduardo de Jesus 27 Crizopázio

25 Rita de Cássia e Roberto Cordeiro Teixeira 34 Oliveira

25 Livia e Vinicius Barcelos Moreira 04 Linho

26 Miriam e José Carlos Loureiro 50 Ouro

26 Rosilene e Paulo Sergio Bernardo Fernandes Junior 12 Seda Ou Ônix

27 Alane e Bernardo Seixas Bullé Rêgo 06 Açúcar ou Perfume



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 ou nos envie por email:
secretaria@batistadomeier.org.br.
Obrigado

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.

Utilize o Acrobat Reader para acessar toda a interatividade do formulário

E-mail

Nome

Endereço

Bairro

Telefone
Membro

Atualizar dados

Convidado

CEP

Nascimento

Estado Civil

Qual sua decisão hoje?

Quero ser batizado

Reconciliar-me com Cristo

Quero ser membro da Igreja

Conhecer mais sobre o Evangelho

Sexo

Solteiro Casado Outro

M F

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
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