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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

Frente Missionária
Missão Bethesda

Pr. Augusto Leandro Araújo

DESÍGNIOS DE DEUS
“Mas ele sabe o caminho por que eu ando; provando-me ele, 

sairei como o ouro” (Jó 23.10).

 Uma das figuras mais belas das poesias do Antigo 
Testamento é a de Deus trabalhando em minha vida como um 
ourives que constrói joias a partir de pepitas brutas.
 Ao receber uma pepita de ouro, o artesão a põe em um 
pequeno recipiente de cerâmica resistente a altas temperaturas 
– é o cadinho do ourives. Ele a leva ao fogo de tal maneira que 
o calor derreta a pepita para dar a ela a maleabilidade e a pureza 
necessárias para que a peça seja criada.
 A arte do ourives traz alguns detalhes importantes que nos 
ensinam como Deus age. O ourives não pode se afastar do fogo. 
Muito fogo pode literalmente fazer o ouro “passar do ponto” de tal 
maneira que ele perde o seu valor. Ou seja, calor demais destrói a 
matéria-prima.
 Por outro lado, sem calor não há purificação. É o fogo que 
tem a capacidade de separar a sujeira - grãos de areia e outros 
materiais inúteis ao ourives. Conforme as impurezas vão sendo 
liberadas, elas sobem à superfície. Desta maneira, o ourives pode, 
com muito cuidado, retirá-las de dentro do cadinho.
 E a parte mais impactante é o modo como o ourives, 
especialmente nos tempos arcaicos, pode determinar que o ouro 
está puro o suficiente para ser moldado, lustrado e apresentado a 
quem o encomendou. Após retirar a sujeira impregnada no ouro, 
ele verá que o metal está puro quando puder ver refletida a sua 
própria face na superfície do cadinho.
 Isto não é lindo? Deus nos põe sob provas para que o calor 
das aflições faça emergir à superfície da nossa alma aquilo que é 
impuro e que impede de ser moldado por ele – o Sumo Ourives.
 Ele ficará satisfeito quando vir refletida, em você, a 
incomparável glória que só Ele tem.

Com muito carinho,
Seu pastor



Vêm aí os Novos Pequenos 
Grupos Multiplicadores!

Estamos com novos PGMs e é claro que você não 
pode ficar de fora. Escolha o que mais se encaixa à 
sua agenda e participe deste momento de comu-
nhão e aprendizagem entre os irmãos, mas, princi-
palmente, de multiplicação de discípulos. Ah! E não 
se preocupe, os demais grupos também permane-
cem normalmente. É a IBMéier oferecendo a você 
diversas opções de locais e horários para colaborar 
ainda mais com o seu crescimento espiritual e com 
a expansão do Reino de Deus. 
Inscreva-se em: bit.ly/pgmultiplicador

Atenção famílias, líderes e educadores! 
Oportunidade de dedicar um dia todinho 
à reflexão da Educação dos nossos filhos 
à luz da Palavra de Deus! Será um dia de 
palestras, troca de experiências, coffee 
break, exposição de livros sobre o assunto. 
O evento acontecerá na Igreja Batista do 
Méier, no dia 9 de novembro entre 9h e 18h. 
O investimento é de R$30,00 e as inscrições 
já estão disponíveis em: 
https://ministerioler.com.br/academia-
monergista-educacao-crista/ 
Garanta já a sua vaga!

Novembro 2019 - parcial
04  - CAFE Adolescentes, 19 h, Sala 404 /// Dia 
Batista de Oração Mundial

05- MCM - 14 h, Salão térreo

07– CAFE Feminino, Sala 402, 15 h/// CAFE 
Masculino, Sala de Reuniões, 19 h 

08 - CAFE dos Jovens, 19 h , Sala dos Jovens

9 -  Conferência sobre Educação Cristã no Rio 
de Janeiro, 9h, Salão de Cultos /// Reunião do 
Conselho ADBC, 15h, Salão térreo  ///  Culto 
Jovem,  Pré-Acampamento, 19h, Salão de Cultos

10 – Dia do Diácono Batista

Casamento Coletivo 

Com os corações gratos a 
Deus por todas as bênçãos 
derramadas sobre nós, em nome 
da Igreja Batista do Meier e do 
Ministério Diaconal queremos 
agradecer  a dedicação, o  
carinho, a generosidade de cada 
Irmão, Amigo, Fornecedor que 
colaborou para que esse dia se 
tornasse ainda mais belo na vida 
dos nossos noivos.
DECORAÇÃO E BUQUÊS - Prazer 
em Receber - Mary Ruth e Deise 
Macedo
BOLOS E BEM CASADOS - 
Débora Souza.
CHOCOLATES - Nazaré 
Rodrigues.
DOCES - Vivian Botelho, Helena 
Coelho e Claudia Santos.
MAQUIAGEM - Julyanna 
Brandão, Jeremias. Oliveira, 
Mariana Almeida, Karina lassarot   
PENTEADO - Jeremias Oliveira, 
Edilene Petrópolis
BARBEARIA - Barbearia do Zé.
FOTOGRAFIA - Patricia Paiva e 
Marcelo Rosa
ILUMINAÇÃO - CIG Produções e 
Eventos LTDA.
FORNECEDORES: Fernanda 
Gama, Salgados Galvão 
(Edelma), Lourdes Buffet (M9 de 
Lourdes ), Tathiana Rodrigues, 
Jorgina Furtado.

Minha Razão de viver: Multiplicar

Durante a campanha de Missões Nacionais, viven-
ciamos experiências impactantes sobre o que nosso 
Deus tem feito no Brasil.
Nos comprometemos em oração e recursos, 
assim, levantamos uma oferta de R$ 24.432,21 até 
o dia 29/10, por meio das ofertas e da nossa Feira 
Missionária.
Você ainda pode contribuir, utilizando o envelope 
de dízimos em ofertas.
Louvamos e agradecemos  a Deus pelo envolvimen-
to e amor da igreja na obra missionária. Seguiremos 
vivendo missões e multiplicando Seu amor em  
nosso país.
- Nesse fim de ano teremos um momento especial 
junto aos que se encontram em situação de rua no 
nosso bairro. Envolva-se! Faça parte dessa ação de 
amor, solidariedade e proclamação do evangelho  
de Cristo!

Falecimento

Com pesar, registra-
mos o falecimento 
do nosso amado ir-
mão JOÃO MA-
RIA DA SILVA, aos 
93 anos, no último 
domingo, dia 27 
de outubro. Depois 
de um ano de luta 
contra suas enfer-
midades, aprouve ao 
Senhor tomá-lo para 
junto de Si. Rogamos ao Senhor as bênçãos 
de consolo para o coração de sua amada 
esposa, irmã Hilza Lyrio da Silva, com quem 
viveu por longos e felizes 68 anos. Registra-
mos aqui nossa gratidão a Deus pela vida tão 
preciosa desse amado irmão.
(…) felizes as pessoas que desde agora morrem no 
serviço do Senhor! — Sim, isso é verdade! — res-
ponde o Espírito de Deus. — Elas descansarão do 
seu duro trabalho porque levarão consigo o resul-
tado dos seus serviços. (Ap 14.13)

Nascimento

Anna Beatriz nasceu 
dia 8 de agosto. Este 
lindo presente dos 
céus  chegou ao lar 
dos nossos amados 
Vanessa e Leandro 
Vasconcellos Moreira 
em 19 de setembro 
e foi acolhida  com 
o coração repleto de 
gratidão a Deus, para fazer transbordar de 
amor e alegria toda a família. A igreja se 
regozija e se emociona com eles, desejando 
as muitas bênçãos do Senhor sobre cada 
um. Parabéns, queridos irmãos!



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.:

QUAL A SUA DECISÃO HOJE?

Colóquio  

Nosso próximo encontro será 
no dia 10 de novembro, às 11h, 
na sala 401. Trabalharemos 
com o livro “Inteligência humi-
lhada” de Jonas Madureira. A 
obra pode ser sintetizada com a 
frase: “É possível ser piedoso e, 
ao mesmo tempo, inteligente”, 
tratando sobre fé e razão a par-
tir da premissa de que a “fé não 
deve ter medo de pensar e que 
a razão deve dobrar seus joe-
lhos em sujeição a Deus”. Para 
uma participação produtiva, 
você deverá ler a obra antes do 
encontro, pois não se trata de 
uma palestra, mas de um mo-
mento de troca de impressões, 
compreensões e incompreen-
sões vindas da leitura. Leia, es-
tude e compartilhe.

Enfermos

Adaltina de Menezes Pinheiro, Aída Ama-
ral, Alessandra Câmara Simões, Amarilis da 
Costa Fontoura Cruz, Carmem Lúcia, Cilli da 
Silva Moraes, Cíntia Miguel da Costa (filha de 
Emilia e Amós Costa), Cristiano Barbosa (ir-
mão de Edeleusa Barbosa), Deise Barbosa 
deSouza (filha de Judith e Benjamim), Ele-
osina Brito da Costa, Eliane Nunes, Gabriela 
Neves Maia Rodrigues, Gabrielle Baptista da 
Silva, Helio Pinto da Silva, Iraci Rodrigues, 
Jannes Gomes Ferreira Filho (Janinho), 
João Maria da Silva, João Pedro (sobrinho 
de Josiane Cristina), Josiane Borralho da Sil-
va, Josilda Afonso, Lívia Ferrão (mãe), Lucia 
Couto deMarco, Luinízia Santos, Luiz Paulo 
Campos, Maria Castro, Maria das Graças de 
Sousa Medeiros, Maria Natividade Barbosa 
(mãe de Edeleusa Barbosa), Marlene Sam-
paio, Mauro Tadeu (genro de Graça Souza), 
Niel de Souza Fiaux, Noemia Ribeiro Fontes 
(mãe de Arlete Farias), Noemia Vieira Barbo-
sa, Otília dos Anjos Ferreira da Silva, Rita de 
Cassia Lins Vieira Teixeira, Rosana Lemos, 
Sergio Ricardo Ramos de Carvalho, Suzane 
Maria Scheidegger Ferrão, Teresinha de Je-
sus Oliveira, Therezinha de Almeida da Cos-
ta, 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.

Nossa Campanha continua! A Missão do Alto 
Cachambi e o Janelas do Natal deixaram de 
ser parte dela, mas a Obra de Deus e o investi-
mento 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 os seguintes alvos: 
• Obras de infraestrutura no templo.
• 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. Agra-
decemos a Ele pelo que já conquistamos e 
continuamos contando com o seu compro-
misso e generosidade, para alcançar cada um 
dos nossos desafios.                                  
*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.  

Campanha 2019
até 

29/10/2019
Saldo 

Anterior
Despesas Saldo Atual

Total 
Promessas 296.810,00 296.810,00

Total 
recebido 113.516,11 -14.609,89* 98.906,22

* Missão Batista do Alto Cachambi



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.

Novembro – Aniversariantes 
03 - Antonia de Assis Serejo, Geísa Thomaz da Silva, Jacira Sabino 
da Silva Furtado, Larissa Meloni Amorim Saboia, Mara Cristina Araujo 
Tavares Vieira, Nilma Santos Mafra, Robson Evaristo da Silva, Sérgio 
Ricardo Ramos de Carvalho

04 - Adriana de Souza Cabral.

05 - Rosineia Mendonça da Cunha Werneck.

06 - Edilberto Gomes Busto Junior, Luiz Matheus Gomes Fernandes.

07 - Kedma Gama dos Santos Veras, Luciana Nogueira Damasceno, 
Marcus Vinicius Van Tol de Aguiar, Nilce Néa Almeida Santos da Silva, 
Paulo Oliveira Duarte Júnior, Samira Mahmoud Marouf de Queiroz, 
Sara Jane Esteves da Silva.

08 - Antonio Gonçalves de Sá, Luana de Assis Ropon Horta, Marcia 
Batista de Melo, Raphael Freitas Franco.

09 - Antonio Carlos da Silva Ferrão, Douglas Lima Amorim, Marcelo 
Rosa Ferreira, Maria dos Anjos Borralho da Silva de Lima, Miriam dos 
Santos Loureiro, Rafael de Carvalho Britto dos Santos. 

10 - Ana Carolina Caputo, Andréa Medeiros, Flavia Jussara De Sant’Anna, 
Maria Olivia de Paula Martins, Nathalia Gil de Sousa, Sebastiana Maria 
de Andrade, Thiago Lopes Rodrigues.

Novembro - Bodas
1 Priscila e William Mardônio da C. Silva Junior 05 Madeira

2 Noemi e Eduardo Ferreira da Silva 11 Aço 

3 Isabela e Rodrigo de Moura Robert 03 Couro

4 Mariane e João Marcos Bomfim O. da Silva 02 Algodão 

4 Silvia e Evandro Marcílio Borges 30 Pérola 

6 Cristiane e Emerson Alves Gonçalves 20 Porcelana 

6 Deise e Ricardo Siqueira de Macedo 27 Crisoprásio 

8 Evanise e Fabiano Matassoli do Nascimento 17 Rosa 

8 Simone e Walfrido de Oliveira Carvalho 22 Louça 

8 Wladilene e Nelson Fernandes Pimentel Jr. 06 Perfume 

9 Daniele e Marcelo Vieira de Souza 28 Hematita 

9 Fernanda e Leandro Britto do Nascimento 07  Lã 

9 Gleice e Inon Rubens Duarte de Andrade 07  Lã 

9 Jacyra e Salvatore Confettura 56 Malaquita 

9 Kelly e Marcos Paulo da Silva 12 Seda 

9 Sandra e Joás Silva de Oliveira 17 Rosa 

9 Simone e Elias José de Souza Taouil 18 Turquesa

10 Jaqueline e Adilson Mendes Moreira 08 Barro

11 Ana Marta e Eliezer Antonio Botelho 41 Seda 

11 Arlete e Pedro Jorge de Souza Farias 41 Seda 


