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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 

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

DO MEU QUARTO AO SANTUÁRIO, 
PASSANDO PELA SALA DE ESTAR

 Adoração tem a ver com intimidade e afetividade, muito mais do que com 
liturgia e formalidades. Adoração aponta para as expressões máximas e práticas do amor.
Vale reafirmar que adoração não é dirigida a semelhantes, como no caso do louvor a um 
filho ou cônjuge. A adoração tem sempre o sinal positivo da exultação ao Pai Soberano, 
mesmo em tempos de dor e sofrimento. Nada, nem mesmo a tribulação, pode conter 
um coração adorador.
 Rubem Amorese, em seu livro “Louvor, Adoração e Liturgia” (Editora 
ULTIMATO), destaca que uma atitude de adoração deve avançar em três círculos 
concêntricos: ADORAÇÃO PESSOAL, ADORAÇÃO FAMILIAR E ADORAÇÃO NA IGREJA.  
Em ordem progressiva, o que acontece na coletividade tem, necessariamente, seu início 
na individualidade.
 Uma das grandes carências do povo de Deus hoje em dia é a falta de vida 
devocional, sem a qual todo louvor, toda adoração se tornam superficiais e deficientes.
 É na intimidade que nasce toda a adoração e todo o louvor, por mais formal 
e litúrgico que possa parecer em uma grande igreja. É no quarto da intimidade, diz 
Amorese, que colocamos no altar de Deus nossos conflitos e pecados.
O quarto antecede a sala, ou seja, a adoração familiar. Sem o primeiro, a segunda é triste 
e a liturgia pública, pobre. No quarto acontece o diálogo a três – eu, minha alma e meu 
Deus. Na sala, dá-se o início do que significa ser corpo em adoração. Avançamos do eu 
para o nós.
 O culto doméstico é a primeira e mais importante experiência de adoração 
coletiva da vida de uma pessoa. O ambiente de louvor e adoração é inigualável para 
fornecer às crianças, no âmbito familiar, o incentivo, o encorajamento, as experiências 
de música em grupo. É formação!
 Quando estamos reunidos como igreja, vamos do mais secreto para o mais 
público. Do mais pessoal para o mais comunitário. Esta é a ordem natural da experiência 
da adoração.
 Na igreja podemos adorar de forma diferente, compartilhada, juntamente com 
os outros irmãos. Trazemos nossas experiências solitárias e familiares, um sentimento 
de proximidade íntima do Senhor que haveremos de compartilhar com outros irmãos.
 A missão da igreja é celebrar a multiforme sabedoria de Deus revelada  
no Evangelho.
 A passagem do quarto para o santuário, passando pela sala, estabelece o 
caminho de experimentos com Deus, de crescimento e aperfeiçoamento de tal modo 
que nossa geração conheça “as grandezas daquEle que nos chamou” (1Pe 2.10).
 Adoração é, acima de qualquer outra definição, uma forma de relacionamento 
— com Deus e com meu próximo. Há o momento de dizer e o momento de ouvir.  
 Portanto, reproduz em âmbito coletivo as experiências do quarto.
 O verdadeiro adorador procura conduzir-se diante de Deus e de seus 
semelhantes da forma mais correta e graciosa possível. Apresentar os nossos corações, 
a nossa vida toda e toda a nossa vida, no ato da adoração, é essencial para um 
relacionamento profundo e significativo com Deus, começando em mim, refletindo em 
minha casa e resultando na vida da igreja.
 Às vésperas de mais um ADORE, prepare o seu coração de modo que nossa 
adoração, a começar em mim, realize em nós o ajuntamento e a comunhão para que o 
mundo creia em Jesus.

Com carinho,
Seu pastor



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.

Novos Membros

Novos irmãos ingressaram no rol de membros da IBMéier, em 
assembleia realizada no dia 17 de julho passado. Sejam bem-
vindos! Que conosco compartilhem a caminhada de fé, com 
muita alegria e aprendizado constante da Palavra de Deus.

Priscila de Souza 
Santos

Maria Fátima de 
Mello Alves

Larissa Belfort Kuntz 
do Nascimento

Sergio Ramos 
Soares

Elizangela Montes 
Viegas Soares

Isis Sezures Jardim 
de Oliveira

Arsylene Sezures 
Jardim

Tatiana Alves Soares 
da Silva

Ivan Soares da Silva

Inscreva-se pelo link em nossas redes 
sociais ou no app IBMéier



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.:

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 alcan-
çarmos 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.

Campanha Novos Desafios até 17/07/2019

Total Promessas R$ 287.950,00

Total Recebido R$ 38.503.36

Enfermos

Adaltina de Menezes Pi-
nheiro, Aída Amaral, Ber-
nadete Reis Ribeiro, Carlos 
Eduardo S. Santos, Carlos da 
Natividade Nunes, Carmem 
Lúcia, Cilli da Silva Moraes, 
Cíntia Miguel da Costa (fi-
lha de Emilia e Amós Costa), 
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 das Graças de 
Sousa Medeiros, Maria Na-
tividade Barbosa (mãe de 
Edeleusa Barbosa), Marle-
ne Sampaio, Mauro Tadeu 
(genro de Graça Souza), Niel 
de Souza Fiaux, Nelly Rocha, 
Noemia Ribeiro Fontes (mãe 
de Arlete Farias), Noemia 
Vieira Barbosa, Otília dos 
Anjos Ferreira da Silva, Ro-
sana Lemos, Sergio Ricardo 
Ramos de Carvalho, Suzane 
Maria Scheidegger Ferrão, 
Teresinha de Jesus Oliveira,  
Therezinha de Almeida da 
Costa, Vítor Carvalho Go-
mes, Zenair 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.

Ministério de 
Administração:  Guarda 

de Objetos Pessoais

Informamos que nossos funcionários não 
estão autorizados a guardar objetos pes-
soais na guarita ou outras dependências da 
igreja. Apenas papéis e itens/materiais rela-
tivos aos ministérios poderão ser entregues 
na guarita ou secretaria para os encami-
nhamentos necessários.  Contamos com a 
compreensão e colaboração de todos.

Falecimento

Com muito pesar, no 
dia 26 de julho nos 
despedimos de nossa 
amada irmã Gamy Lima 
Dias. Ela era membro 
da IBMéier desde 1994 
e deixa para todos nós 
um exemplo de fé e 
fidelidade ao Senhor 
Jesus. Expressamos 
à família Lima Dias — 
Gilson (filho), Elisabete 
(nora) e netos Thiago 
e Thamires — nosso amor e nossa gratidão a 
Deus por essa vida tão preciosa, desejando que 
o Senhor console os seus corações.



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.

Agosto -Bodas
5 Mary e Nelson Abimael Livramento Schulze 19 Água Marinha 

6 Vanessa e Renato Antunes dos Santos 15 Cristal 

7 Ruth e Jeremias Rodrigues de Oliveira 11 Aço 

8 Pâmela e Fabiano Silvane da Silva 4 Flores

9 Lívia e Jassonilton Izidoro da Silva Ferrão 1 Papel 

10 Luciane e Moacir Antonio Galdino de Farias 7  Lã 

10 Maria Fátima e Wagner Rosa de Souza 19 Água Marinha 

11 Cláudia e Paulo de Tarso Lins Ribeiro 3 Couro

15 Fernanda e Alexandre Soares 16 Safira 

15 Luana e Benaia Monte Lage Thomé 16 Safira 

17 Marta e Fábio Cesar Correa Nunes 28 Hematita 

20 Rosângela e Luiz Carlos Rocha Dias 25 Prata 

21 Rosana e William da Silva Siqueira 26 Alexandrita 

22 Ana Paula e Thiago Ribeiro Callipo 5 Madeira

23 Bruna e Eduardo Fernandes de Araújo 5 Madeira

23 Claudia e Fernando Sérgio Loureiro de Oliveira 33 Crizopala 

26 Simone e Renato Soares de Oliveira 20 Porcelana 

27 Lucymary e Eduardo Pimentel Ferreira 31 Nácar 

28 Elaine e Ricardo Guedes Tatagiba 11 Aço 

28 Priscila e Luis André Souza Guimarães 3 Couro

29 Abinoan e Edson Almir Bonfim Filho 23 Palha 

29 Aline e Leandro de Souza Éboli 10 Zinco 

 Agosto – Aniversariantes 
01 - Ana Loureiro, Elnatan Salles Amaral, Josué Magalhães da Costa

02 - Cezar Augusto do Amaral Ferreira, Lucas Ferreira Braz, Wagner Rosa de 
Souza

03 - Aline Buarque de Macedo Corrêa, Elizeu Gomes da Silva, Nilcéa Soares 
Antunes, Paula Feitosa da Silva, Vânia do Carmo Rocha

04 - Dinancy Caldas, Miguel Monteiro Ferreira, Ricardo Enéas da Silva Morais, 
Sonia Cristina Rodrigues Ruggiero 

05 - Ana Néri Lugão Ribeiro, Dalgiza Avelino dos Santos, Davidson Ferreira 
Cavalcante, Jacyra Nascimento Confettura

06 - Andrea Rabello da Silva Costa, Sara Sá da Silva Guimarães

07 - Alcides Rodrigues de Paula, Gabriela Mendes da Silva, João Batista Ferreira 
da Silva, Michele Silva de Oliveira, Nilma Lima de Azevedo

08 - Eduardo Ferreira da Silva, Luiz Antonio Vieira da Rocha, Marcela Bispo 
Santos da Rosa, Paulo Cesar Merlim da Silva

09 - Adenil Ribeiro de Barros, Aline Carvalho Bispo, Antonia Cursino Cavina

10 - Ana Lucia Barreto Cardoso da Silva, Edila Mendes, Maria Castro da Silva, 
Rodrigo de Moura Robert, Ronaldo da Luz Pereira

11 - Bruno Pereira de Castro, Fannya Regina Barreto Gomes da Mota, Léa de 
Oliveira Morais


