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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 

Pr. João Reinaldo Purin Jr ex officio
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

Frente Missionária
Missão Bethesda

Pr. Augusto Leandro Araújo

QUEM É VOCÊ QUANDO NINGUÉM ESTÁ VENDO?

 Rick Boxx conta que, certa vez, foi pedido a um grupo de estudantes 
que respondesse a uma pergunta de múltipla escolha, mostrando como 
reagiria à seguinte situação: “Se você fosse a única pessoa no estacionamento 
de um supermercado tarde da noite, a não ser pela mulher que você viu entrar 
na loja e deixar cair uma nota de R$ 100,00, o que faria com o dinheiro?”
 Mais de 50% dos estudantes responderam que ficariam com o 
dinheiro, mesmo sendo capazes de identificar a pessoa a quem a nota 
pertencia. Afinal, não havia ninguém mais no estacionamento para 
testemunhar o fato, logo, ninguém saberia que haviam retido o dinheiro, ao 
invés de restituí-lo à sua legítima dona.
 A verdade que vivemos é que o pensamento que domina as mentes 
em nossa sociedade secularizada é: “É normal ser desonesto desde que 
ninguém fique sabendo!”
 Sejam R$ 100,00 no estacionamento deserto, ou R$ 100 milhões 
de um negócio fraudulento, muitos crimes têm sido cometidos, devido 
à percepção e presunção de que “ninguém jamais vai ficar sabendo”. 
Sigilo oportuno – eis como muitos justificam suas ações para si mesmos. 
Entretanto, permita-me perguntar: será que existe alguma coisa realmente 
feita em segredo?
 Há uma história bastante instrutiva na Bíblia acerca do 
comportamento ético “quando ninguém está olhando”. Ela fala de José, o 
israelita, e de seu patrão egípcio, Potifar. Enquanto Potifar, um dos maiores 
oficiais de Faraó, estava viajando a serviço, sua mulher tentou seduzir José, 
com o argumento: “Venha, deite-se comigo!” Ela havia ordenado a todos os 
demais servos que saíssem da casa, para ficar a sós com José.
 Gênesis 39.9 conta como José respondeu a essa sedução: “Ninguém 
desta casa está acima de mim. Ele (Potifar) nada me negou, a não ser a 
senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo 
tão perverso e pecar contra Deus?” José não queria cometer um ato 
imoral, violando a confiança de seu senhor. Porém, mais do que isto, ele 
compreendia que, embora não houvesse nenhuma outra pessoa na casa 
além dele próprio e da esposa de Potifar, Alguém mais estava olhando - o 
Deus dele.
 Não sabemos o nome da esposa de Potifar, mas consta que ela 
deveria ser extremamente bonita. Isto, porém, não fez nenhuma diferença 
para José. Esse homem íntegro permaneceu fiel a suas crenças porque não 
queria violar as leis de Deus, mesmo agindo em segredo.
 Temor a Deus - profunda reverência por Ele - serve como pedra 
de esquina para uma vida ética consistente. Se você se sente tentado a 
enveredar por atalhos no trabalho visando lucro pessoal, lembre-se de que 
não está sozinho. Deus está perto!
 Nunca se esqueça de que, mesmo que você ache que ninguém 
está olhando, nosso comportamento é determinado pela certeza de que  
Deus está!

Com carinho,
Seu pastor



ELA GANHA
ELE GANHA

As inscrições para o CEU 2020 já estão abertas! O casal que 
desejar participar deve acessar nosso site, preencher a ficha e 
receberá as informações necessárias para a efetivação de sua 
inscrição. O encontro acontecerá no dia 16 de maio, das 9h 
às 21h30, nas dependências de nossa igreja. O programa visa 
promover momentos de reflexão e investimento pessoal para 
a saúde conjugal e não se limita aos membros de igrejas. Você 
terá mais informações escrevendo para ceu@batistadomeir.org.
br . O valor simbólico de investimento é de R$ 60,00. Os casais 
que já participaram devem agendar esse dia para o desafio de 
ministrarmos uma vez mais na vida de nossos convidados.

Colóquio

Nosso próximo encontro será no 
dia 15 de março, às 11h, na sala 
401 do Edifício Miranda Pinto. 
Compartilharemos nossas 
impressões obtidas da leitura 
do livro “Rios de água viva”, de 
Richard Foster, e trabalharemos 
com duas das seis tradições 
de espiritualidades cristãs: 
as tradições contemplativa 
e de santidade carismática. 
Esperamos que você encontre 
motivação para envolver-
se com o tema. 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.

Fevereiro
23 - Culto único, 10h

27 - CAFE Feminino,15h, Sala 402; 
CAFE Masculino, 19h, Sala de Reuniões 

28 – CAFE Jovens, 19h, 6º andar

Março
2 - CAFE Adolescentes, 19h30/21h30, Sala 404

3 -  Concílio de Pastores para exame do irmão Daniel da Cruz 
Moulié Correa , 14h, Salão de Cultos
MCM - União das Mães e Missões, 14h, Salão térreo

5 - CAFE Feminino,15h, Sala 402; 
CAFE Masculino, 19h, Sala de Reuniões 

 7 -  Curso de Culinária Módulo 1, 9h/13h30, Cozinha

8 -  MEM - Abertura Campanha de Missões Mundiais, horário 
dos cultos.

EBD – Classe da Família

Nosso primeiro ciclo de estudos neste ano abordará reflexões a 
partir do livro “Servindo ao próximo com a humildade de Cristo”, 
de Duane Elmer. Os encontros terão como objetivo aplicar o tema 
do serviço ao contexto familiar e eclesiástico. Sugerimos que você 
adquira o livro em sua livraria preferida ou com nosso livreiro, que 
atende na Praça do Ipê. A classe funciona no segundo andar do 
Edifício Miranda Pinto a partir das 9h. Agende sua participação. 
Vivencie o servir ao próximo.

One - Curso para Noivos

O Curso ONE – Curso Para Noivos – foi escrito e delineado 
especificamente para aqueles que vão se casar pela primeira vez, 
e nele são utilizados somente princípios bíblicos que, quando 
aplicados, respondem as perguntas eternas. “Namorar seriamente” 
é um passo em direção ao que significa ser um compromisso 
para o resto da vida; o curso levará os casais da vida de solteiro 
para a impressionante jornada chamada casamento. 
Os participantes já devem ter 18 anos de idade e estar noivos ou 
seriamente considerando o noivado, e precisam se comprometer 
em participar do curso inteiro, a não ser que a decisão de terminar 
o relacionamento seja tomada durante o curso.
Ao longo do curso, serão tratados temas como: feridas e questões 
de falta de perdão que impedem a saúde de uma pessoa; 
reconhecimento e trabalho de soluções dos padrões geracionais 
e as questões que surgem da criação familiar; relacionamentos 
passados; relacionamento de aliança e como isso impacta a 
confiança e comprometimento entre ambos; o futuro e desafio 
da análise de carreiras e alvos; princípios na comunicação; luz nas 
diferentes áreas de intimidade dentro do casamento; perspectiva 
bíblica dos papéis dentro do casamento e o processo de se 
chegar a um acordo como marido e esposa; conceitos chaves 
de finanças,  compartilhamentos sobre carreiras, planejamento 
familiar  e financeiro, criação de filhos e moradia; aliança 
incondicional: estudar a Bíblia, orar juntos e gerenciar o dinheiro. 
Cronograma e informações adicionais:

1 - Facilitadores: Luiz Henrique e Giselda;
2 - Inscrições na Secretaria da igreja. É necessária a aquisição 
de 2 apostilas, ao custo de R$ 45,00 cada. Não há outros custos;
3 - A turma tem como limite 5 casais participantes, 1 casal Líder 
em Treinamento (se houver) e o Casal Facilitador;
4 - O curso será aos domingos, de 16 às 18h. Dependendo da 
demanda dos alunos é possível alterar o horário.



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:
____/____/2020

E-mail:

Tel.:

QUAL A SUA DECISÃO HOJE?

Enfermos

Adaltina de Menezes Pinheiro, Aída Ama-
ral, Alessandra Câmara Simões, Amarilis 
da Costa Fontoura Cruz, Carmem Lúcia, 
Cíntia Miguel da Costa (filha de Emilia e 
Amós Costa), Cristiano Barbosa (irmão de 
Edeleusa Barbosa), Deise Barbosa de Souza 
(filha de Judith e Benjamim), Eleosina Bri-
to da Costa, Eliane Nunes, Gabriela Neves 
Maia Rodrigues, Helio Pinto da Silva, Ira-
ci Rodrigues, Jannes Gomes Ferreira Filho 
(Janinho), João Pedro (sobrinho de Josiane 
Cristina), 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 Natividade Barbosa (mãe 
de Edeleusa Barbosa), Marlene Sampaio, 
Mauro Tadeu (genro de Graça Souza), Niel 
de Souza Fiaux, Noemia Vieira Barbosa, Otí-
lia dos Anjos Ferreira da Silva, Rita de Cassia 
Lins Vieira Teixeira, 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.

Campanha Novos Desafios
até 

19/02/2020
Entradas

OD-Campanha

Entradas
OD-Ceia 

Natal
Despesas Saldo Atual

Total 
Promessas

296.810,00 296.810,00

Total recebido 175.652,96 10.697,06 -66.413,06 119.936,96

Nossa Campanha continua 
em 2020!
 
A Obra de Deus e o investimento no 
crescimento do Reino não vão parar! 
Mantenha sua contribuição ao longo 
dos treze meses programados, ou 
junte-se àqueles que já assumiram esse 
compromisso, com o valor de R$ 70,00*, 
para que possamos atingir os seguintes 
alvos: 
• Obras de infraestrutura no templo.
• Muro e calçada da IBMéier.
• Pavimentação do estacionamento.

*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.

Luz na Calçada

• Março:
13/03, sexta-feira.
25/03, quarta-feira.
• Abril:
10/04, sexta-feira.
22/04, quarta-feira.
Saída: 22h 
Retorno: 2h/2h30
No dia anterior a 
saída teremos reunião 
às 20h.

Venha conosco 
e leve, além do 
lanche, uma palavra 
de esperança, um 
abraço, um aperto de 
mão, um sorriso, a 
oração aos que estão  
pelas ruas.

Procure a irmã Lívia 
Farias, para mais 
informações.



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.

Bodas - Fevereiro
17 Amanda e Rodrigo de Souza Luciano 5 Madeira

17 Marcelle e Fabiano de Sousa Fernandes 14 Marfim 

19 Cristiane Maria e Leonardo Neves  11 Aço 

19 Deise e Ademir Rangel da Silva  44 Carbonato

22 Maria Lucia e Ricardo Conceição de Azevedo  28 Hematita 

25 Fernanda e Carlos Augusto Ferreira Nogueira 4 Flores

25 Lucilene e Josane Marinho Almeida 32 Pinho 

25 Maria de Rezende e Alcemar Vieira Tinoco  55 Ametista 

26 Alda Zeny e João Alberto Moutta Nascimento 43 Azeviche 

26 Lucimar Christianis e Rubens de F. Campos 44 Carbonato

26 Nirvana e Hércules de Oliveira Garcia 24 Opala 

27 Marta e Auli Fiaux Junior 32 Pinho 

27 Suelen Edir e Vinicius Guilherme M. N. C. Souza 4 Flores

28 Denise Trindade e Robson Evaristo da Silva 7  Lã 

28 Fernanda e Daniel Gomes de Carvalho 6 Perfume 

Aniversariantes - Fevereiro
23 - Amanda Gomes dos Santos, Carlos Alberto Araujo Rodrigues, Giselda 
Araujo Ferreira, Isabel Cristina Baptista Fernandes, Simone da Silva.

24 - José Mendes da Silva.

25 - Miriam Araujo C. do Nascimento, Olga Maria Faria de Nazareth.

26 - Art Adriel Emídio Araujo Motta, Gilda Faria Leites Morado.

27 - Isaurina dos S. Oliveira (Nina), Rachel Boechat Fernandes Ribeiro.

28 - Daniel Baptista Chavarry Velloso, Ilka Araujo Tavares, Jocélia Moreira 
Gomes, Leandro Lacerda de Souza Ribeiro, Leandro Soares dos Anjos, 
Matheus Vieira da Silva Botelho, Miriam Vasconcellos de Queiroz Araujo.

29 - Maria Lucia dos Santos Justino Marques.

 Aniversariantes - Março
01 - Edna Adelaide Gonçalves, Ingrid Xavier dos Santos Curty, Israel 
Vieira Magalhães, José Eduardo Pereira Filho, Maria Elizabeth Ferreira, 
Mario José Fiuza Miccolis, Vanessa Vieira de Andrade da Silva. 

02 - Fátima Souto Ayres Rocha, William da Silva Siqueira.

03 - Adriano Silva Marinho, Ana Maria Garcia Nunes Vasconcelos de 
Carvalho, Elias Fontoura da Cruz, Jeremias Rodrigues de Oliveira, Lucas 
Vieira Granja, Luciana Eugenia Pereira Chaves.

04 - Eliana Dias Távora Carvalho Mendes, Leticia Perfeito Ramos, Maria 
José das Graças de Carvalho, Quezia Tedeschi da Silva, Txai Lua Freitas 
Pimenta.

06 - Cristiane Duarte Borges de Oliveira, Daniella Araujo Ferreira 
Ribeiro, Dinah Milheiros do Nascimento, Lucia Couto Demarco, Lucimar 
Christianis Campos.


