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Igreja Batista do Méier
Rua Hermengarda, 31 - CEP 20710-010

Telefax: (21) 2599-3000
Site: www.batistadomeier.org.br

email: 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 Ferreira

Diaconal 
Maria Isabel Barreto Marques Silva

Ensino e Discipulado 
Pr. Pedro Jorge

Evangelismo e Missões
Lívia Fontes Farias

OVELHAS QUE NÃO SE PERDEM
 Revirando meus arquivos, reencontrei esse texto de autoria de Antonio 
Pirola, publicado na edição de 07/06/2015 de O Jornal Batista. O texto a seguir 
oferece uma excelente e alternativa reflexão na parábola da centésima ovelha.
 Compartilho com você no intuito de reafirmar o sentimento e propósito 
de sermos corpo e vivermos a alegria do ajuntamento.
 Boa leitura,
 Seu pastor

 Geralmente, quando lemos a parábola de Mateus 18.10-14, 
voltamos os nossos pensamentos para a centésima ovelha, aquela que se 
perdeu e foi achada com grande alegria pelo seu pastor. Entretanto, quero  
convidá-los a refletir sobre o outro lado dessa história: Por que as 99 ovelhas 
não se perderam? Eis algumas razões: 
 Elas não se perderam porque ficaram juntas do seu pastor - Quando 
o pastor saiu para buscar a ovelha perdida ele estava junto do rebanho, que 
vivia consigo em perfeita comunhão. O Salmo 23 nos descreve essa figura 
de forma maravilhosa. “O Senhor é o meu pastor e nada me faltará”, disse o 
salmista, expressando sua alegria por viver junto do Senhor em seus pastos 
verdejantes. Entretanto, o Supremo Pastor designou outros pastores para 
cuidar do seu rebanho. Receber bem esses obreiros é receber de bom grado o 
pastoreio do próprio Jesus. Fazer os profetas de Deus sofrerem, como tenho 
visto em algumas Congregações, não é útil para o rebanho de Deus, como 
exemplifica Hebreus 13.17.
 Elas não se perderam porque permaneceram unidas - Quando o 
pastor saiu para buscar a ovelha perdida, as demais estavam juntas na mesa 
preparada pelo pastor (ou monte das ricas pastagens). Quando o rebanho de 
Deus se envolve em brigas e contendas não há clima para sair em busca dos 
perdidos. Porém, as 99 ovelhas souberam se comportar mesmo na ausência 
temporária do pastor, para que o ambiente estivesse saudável e espiritualmente 
preparado para receber as novas ovelhas e as que seriam resgatadas.
 Elas não se perderam porque permaneceram dentro dos limites 
estabelecidos - A ovelha que se perdeu foi além dos limites traçados pelo pastor. 
Afastou-se do convívio do rebanho e se prendeu em um arbusto espinhoso. 
Entretanto, as 99 ovelhas permaneceram no monte santo onde havia águas 
de descanso e pastagens abundantes. Não foram em busca de entretenimento 
em outros pastos, antes, permaneceram no aprisco de Deus, buscando o seu 
prazer na lei do Senhor, como diz o Salmo 1. Ali testemunharam a tristeza do 
pastor quando uma de suas ovelhas se perdeu e a alegria que explodiu no seu 
peito quando ela foi reencontrada.
 Elas não se perderam, pois se ocuparam em melhorar o potencial 
do rebanho - A ovelha perdida trouxe grande alegria ao pastor quando foi 
reencontrada. As outras, porém, continuaram fiéis e se comportaram de forma 
brilhante. Permaneceram no monte de Deus cuidando umas das outras, 
gerando novas ovelhas e ensinando os novos cordeirinhos, tudo isso enquanto 
o pastor se ocupava com o resgate da ovelha desviada.
 De um lado temos uma lição de amor e sacrifício por parte do pastor 
e, do outro, uma lição de fidelidade por parte do rebanho. Parabéns a todos os 
crentes que se comportam como verdadeiras ovelhas de Jesus, que poupam 
os seus pastores de aborrecimentos desnecessários e os apoiam na visão de 
ganhar o Brasil e o mundo para Cristo. Não seja uma ovelha perdida, junte-se 
ao rebanho de Deus.



Ministério de Administração: 
Guarda de Objetos Pessoais

Informamos que nossos funcionários não estão autorizados a guardar objetos 
pessoais na guarita ou outras dependências da igreja. Apenas papéis e itens/
materiais relativos aos ministérios poderão ser entregues na guarita ou secre-
taria para os encaminhamentos necessários.  Contamos com a compreensão e 
colaboração de todos.

Novos membros - 29/05 e 02/06/2019 pt2

Novos irmãos ingressaram no rol de membros da IBMéier, em assembleias realizadas nos dias 29 de maio e 02 de junho passados. 
Sejam bem-vindos! Que conosco compartilhem a caminhada de fé, com muita alegria e aprendizado constante da palavra de Deus.

Rafaele Pereira 
Nogueira

Áquila Barros 
Nogueira

André Nascimento 
Pinheiro Junior

Raquel da Silva 
Pinheiro

André Nascimento 
Pinheiro

Gessileia Moreira da 
Costa Cantanhede

André Luiz de Souza 
Cantanhede

Romulo dos Santos 
Melo

Ana Consuelo 
Garcia de V. Melo

Nathalia Gil de 
Sousa

Robson Coutinho 
Sousa

Aline Gil Santos de 
Sousa

Silvio Ferreira de 
Paula

Alice Soriano 
Ferreira de Paula

Vem aí a EBF 2019! 
Inscrições abertas!

As férias da garotada IBMéier já estão com a 
diversão garantida! Oba! \o/
De 25 a 27 de julho - das 14h às 17h - e 28.7,  
às 11h, os dias serão ainda mais animados, com 
todo mundo aprendendo de montão sobre 
uma MUDANÇA RADICAL!
E é claro que a sua turminha não pode perder 
essa. INSCREVA suas crianças, hoje mesmo, no 
stand do Ministério Infantil, no Ipê.

Luz da Calçada - Cobertores

Graça e paz, irmãos.
Chegamos, novamente, na estação de frio!!
Somos e nos fazemos igreja, indo nas madrugadas às ruas e calçadas do Méier e 
grande Méier, onde encontramos muitos que, de alguma forma e por questões as 
mais diversas, acabaram vivendo uma realidade entre drogas, álcool, violência e 
outras.
O Luz na Calçada vem solicitar aos irmãos que cooperem com a compra dos 
cobertores, para diminuir o frio sentido na pele, pois conseguimos diminuir o 
frio nos corações, por meio do lanche, e o da alma, pela Palavra de Deus, que 
proclamamos em cada parada que fazemos.
Amados irmãos, Juntos, como igreja, poderemos viver o novo de Deus, além de 
transformar vidas.
Deus os abençoe. Jó 24:7 NTLH.

Nascimento

Bernardo nasceu dia 18 de junho passado. A mamãe Viviane  
e o papai André Vinicius Amaro de Araujo  agradecem ao 
Senhor a bênção de sua chegada, orando pela orientação 
divina para dele cuidar a cada dia, com fé e esperança 
em seu crescimento saudável e nos caminhos do Senhor. 
Parabéns, queridos, a igreja se alegra com vocês! 

Junho 2019 
23 Dia de Educação Cristã 

24 CAFE Adolescentes, 19h

25 MCM - União das Mães e Programação, 14h 

26 Dia do Missionário Batista 

27 CAFE Feminino, Sala 401, 15h /// CAFE Masculino, 
Sala de Reuniões, 19h

28  CAFE Jovens, 19h 

29 MCM – Festa do Milho  ///  CEU - Confraternização 



Seja bem-vindo(a) à Igreja 

Batista do Méier! Queremos 

conhecer você, e para isso 

pedimos que preencha 

esse Cartão de Conexão e 

entregue a um dos membros 

da Equipe de Hospitalidade à 

saída do culto. Obrigado!
Quero ser batizado

Data do Preenchimento:
____/____/2019

Enfermos

Adaltina de Menezes Pi-
nheiro, Aída Amaral, Ber-
nadete Reis Ribeiro, Carlos 
Eduardo S. Santos, Carmem 
Lúcia, Cilli da Silva Moraes, 
Cíntia Miguel da Costa (fi-
lha de Emilia e Amós Cos-
ta),Cristiano Barbosa (irmão 
de Edeleusa Barbosa), Deise 
Barbosa de Souza (filha de 
Judith e Benjamim), Ele-
osina Brito da Costa, Elia-
ne Nunes, Gabriela Neves 
Maia Rodrigues, Gabrielle 
Baptista da Silva, Helio Pin-
to da Silva, Iraci Rodrigues, 
João Maria da Silva, João 
Pedro (sobrinho de Josiane 
Cristina), João Zeferino da 
Silva, Josiane Borralho da 
Silva, Josilda Afonso, Lívia 
Ferrão (mãe), Lucia Couto 
de Marco, Luinízia Santos, 
Luiz Paulo Campos, Maria 
Castro, Maria Natividade 
Barbosa (mãe de Edeleusa 
Barbosa), Marlene Sampaio, 
Mauro Tadeu (genro de Gra-
ça Souza), Niel de Souza 
Fiaux, Nelly Rocha, Noemia 
Ribeiro Fontes (mãe de Ar-
lete Farias), Noemia Vieira 
Barbosa, Otília dos Anjos 
Ferreira da Silva, Rosana Le-
mos, Sergio Ricardo Ramos 
de Carvalho, Suzane Maria 
Scheidegger Ferrão, There-
zinha de Almeida da Costa, 
Vítor Carvalho Gomes, Ze-
nair Gonçalves.

Se você deseja incluir ou 
retirar algum nome da 
relação de enfermos, por 
gentileza, utilize para isto 
o Cartão de Conexão dis-
ponível no Boletim. Escre-
va o nome do enfermo a 
ser incluído ou retirado e 
entregue na Recepção.

Colóquio

Nosso próximo encon-
tro de debates terá como 
base a obra "Azorrague", 
de Antonio Carlos Cos-
ta, publicada pela Mundo 
Cristão. Estaremos reuni-
dos no dia 7 de julho, às 
11h, na sala 404. Para uma 
participação produtiva 
você deverá ler a obra an-
tes 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.

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.

Recado MEM

No mês de Julho, o Projeto Neemias estará 
promovendo uma tarde cheia de comidas, 
brincadeiras, testemunhos, louvor e 
comunhão! O valor arrecadado será investido 
nas ações do projeto. 
Ficou interessado? Procure os irmãos Carlos 
Motta e Nelson Schulze e saiba como se 
envolver nessa grande obra de amor. 



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.

Junho – Aniversariantes
23 - Clotildes de Moraes Maia, Paulo Cesar Francisco Esteves

24 - Mariana Peres Mothé, Pedro Teixeira Franco, Renê da Hora Santos, Slayne 
Alves Ribeiro, Solange Muri Andrade, Valeria Souza Ramos da Silva, Vilma 
Brilhante Regly

25 - Adriana Sant'Ana da Silva, Delza Maria Mayor de Souza da Costa, Helio 
Pinto da Silva, Joaquim Guilherme Diniz, José Ribamar Gomes Serra, Leila de 
Souza Bicalho, Mariana Souza Julianelli, Suzi Rêgo Silva, Vinicius Guilherme 
Marins Nery Câmara Souza

26 - Geraldo Jorge Caputo, Isa Maria Pereira Martins, Rosalina de Souza Pontes

27 - Antonio Fernandes Pimenta Neto, Carlos Augusto de Paula, Edimar Chaves, 
Fernanda Fonseca de Oliveira Gama, João Pedro de Sant'Anna, Roberto Faria 
Morais

28 - Viviane Novaes Lemos Charles

29 - Alexon Justino Fernandes, Elvira da Costa Tatagiba, Lucivania Carvalho da 
Silva Caetano, Malvina Lima, Tamiris Vasconcellos e Silva

30 - Aparecida Maria Ferreira Teixeira, Fernanda Neme de Menezes Nascimento, 
Nilza Araujo da Silva, Rosa Silva Dias

Junho - Bodas
9 Marcia Cristina e José Roberto Julianelli 29 anos Erva 

10 Adriana e Claudio Vidal de Lima 13 anos Renda 

10 Alice Sandes e Walter Abuid Canedo Barrientos 12 anos Seda 

12 Neaci Pinheiro e Benedito de Carvalho 2 anos Algodão 

12 Fernanda e Dalmir Ferreira Gama 20 anos Porcelana 

12 Daniele e Edilson Silva Rodrigues 5 anos Madeira

12 Ivanilda e Elizeu Gomes da Silva 26 anos Alexandrita 

12 Andrea e Josué Magalhães da Costa 15 anos Cristal 

12 Hilla Gabrielle e Paulo Rodrigo Barbosa 6 anos Perfume 

13 Nilce Néa e Helio Pinto da Silva 38 anos Carvalho 

16 Maria Augusta e Dorgival Sales Lins 57 anos Lápis lazúli

16 Adiméa e João Olinto Trindade 47 anos Jaspe 

16 Queila e Oswaldo Mojon Alves Junior 29 anos Erva 

17 Eliane Silva e Francisco de Assis Aguiar Barros 19 anos Água Marinha 

18 Maria Olivia e Roberto de Oliveira Silveira 14 anos Marfim 

19 Suzi e José Aurélio Prado Silva 20 anos Porcelana 

20 Deise e Sergio Luiz da Silva Ribeiro 32 anos Pinho 

21 Rosane Miccolis e Reginaldo Alves Carlos 35 anos Coral 

24 Delza Maria e Walmir Pereira da Costa 13 anos Renda 

25 Morgana Monteiro e Felipe de S. Câmara Mello 4 anos Flores

27 Raquel e Eliseu Fernandes 30 anos Pérola 

27 Kelly e Wagner Fernandes Sodré da Silva 9 anos Cerâmica  

30 Leila e Jair Sales Bicalho 29 anos Erva 


