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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

QUE ALEGRIA É ESTA DO CARNAVAL?

 Os dias de Carnaval propõem para o mundo uma “alegria” bastante 
controvertida. O texto a seguir é uma reflexão interessante e o que a torna ainda mais 
relevante é pelo fato de ter sido escrita sem jargões ou argumentos “religiosos”. O 
autor, desconhecido por sinal, usa a razão e a lógica para questionar o arroubo com 
que as pessoas se entregam às orgias, desmandos e irresponsabilidades em nome  
da tal “alegria”.

 O Carnaval brasileiro se tornou uma das maiores festas populares do mundo. 
É uma festa celebrada em países e comunidades de religião católica romana. No Brasil, 
quem a introduziu foram os portugueses e o que muito contribuiu foi a cultura negra das 
cidades do Rio de Janeiro e de Salvador. Procurando conhecer um pouco mais através 
do dicionário e de enciclopédias, descobri que são festas que se iniciam três dias antes 
da quarta-feira de cinzas, dedicadas a diferentes tipos de diversões e folias. Consistem 
em desfiles ou cortejos, que se realizam em lugares públicos ou fechados como clubes, 
geralmente com grande liberdade de comportamento. É também conhecida como a 
“festa da carne”, ou seja, as pessoas dão evasão aos desejos da carne (instintos).
 É do conhecimento de todos, por meio das estatísticas oficiais do Governo que, 
durante o período do Carnaval, há muitos acidentes, mortes, prisões, contaminações 
pelo vírus da AIDS, além de gravidezes indesejadas. O resultado das festas de Carnaval 
é preocupante, não só para o Governo, mas, para a sociedade como um todo.
 Já é uma festa de tradição, principalmente as escolas de samba, que começaram 
na década de 30 no Brasil. Hoje, os desfiles delas tornaram-se por demais sofisticados. 
Já fazem parte da nossa cultura. O Carnaval como é e se apresenta, quase se tornou 
algo inevitável para a grande maioria dos brasileiros. Mas creio que há possibilidade de 
fazermos uma diferença, provocando uma contracultura saudável ao Carnaval. O que 
faz alguém querer nestes dias extravasar um tipo de comportamento que não lhe é 
comum? Que busca de “alegria” é esta que traz tanta dor, sofrimento e perdas?
 Você pode estar pensando: “Mas quase todo mundo faz, por que eu não faço?”. 
Fazer algo porque todo mundo faz, me parece ser um viver sem opinião própria, sem 
fazer uma análise crítica. O filósofo Sócrates, certa vez, falou: “uma vida que não é 
analisada, não merece ser vivida”. Por outro lado, você pode dizer para você mesmo: 
“Se eu não faço o que todo mundo me diz para fazer, o que vão pensar de mim?”. Quem 
vive para agradar os outros, termina desagradando a si e os outros.
 Muitas pessoas dizem: “Eu preciso ser feliz”, ou ouvimos: “você merece ser 
feliz”. Seria, naturalmente, doentio alguém querer ser infeliz. Mas parece que quanto 
mais as pessoas buscam poder, status, beleza física, amores etc., para encontrarem a 
felicidade, menos encontram. O que realmente é importante na vida? O que pode, de 
modo significativo, fazer uma mudança para melhor?
 Creio que podemos alegrar-nos em família e com amigos de maneira 
diferente e criativa, buscando também vivermos com sentidos e significado não só 
em momentos de lazer, mas também no trabalho, estudo, vida amorosa, nas amizades 
e experimentar ter uma vida mais solidária, vivenciando socialmente, culturalmente, 
espiritualmente, enfim, todas as áreas da vida plenamente. Aí, sim, não será o Carnaval 
a maior festa para nos alegrar, mas teremos alegrias em diversos momentos e áreas da 
nossa vida ao longo do ano, sem causarmos prejuízo aos outros ou a nós mesmos.

 Fica, portanto, aqui uma oportuna advertência: Carnaval não é alegria. É 
reflexo do imensurável vazio interior de um ser humano sem Deus.

Com carinho,
Seu pastor



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.

Campanha Novos Desafios
até 

12/02/2020
Entradas

OD-Campanha

Entradas
OD-Ceia 

Natal
Despesas Saldo Atual

Total 
Promessas

296.810,00 296.810,00

Total recebido 171.789,96 10.697,06 -66.413,06 116.073,96

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 comunhão e 
aprendizagem entre os ir-
mãos, mas, principalmente, 
de multiplicação de discípu-
los. Ah! E não se preocupe, 
os demais grupos também 
permanecem normalmen-
te. É a IBMéier oferecendo 
a você diversas opções de 
locais e horários para co-
laborar ainda mais com o 
seu crescimento espiritual e 
com a expansão do Reino de 
Deus. 
Inscreva-se em: 
bit.ly/pgmultiplicador

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.

Fevereiro/2020 
16 - 3º Encontro Azul, 17h, 6º andar 

18 - MCM - 14 h 

20, 27 - Café Feminino,15h; Café 
Masculino, 19h   

23 - Culto único, 10h

28 – Café Jovens, 19h, 6º andar

Nascimento

Estamos muito alegres, com 
a mamãe Gleice e o papai 
Inon Rubens Duarte de 
Andrade, pelo nascimento 
de Gabriel, dia 06 de 
fevereiro. Oramos ao Senhor 
por suas bênçãos sobre a 
vida dessa família querida e 
para que Gabriel cresça nos 
Seus caminhos. Parabéns! 

Colóquio

Encerramos nosso ciclo de debates a partir da obra 
“O evangelho em uma sociedade pluralista” de 
Lesslie Newbigin; em nossos próximos encontros 
trabalharemos com o livro “Rios de água viva” de 
Richard Foster, nesta obra o autor apresenta as 
seis tradições da espiritualidade cristã. 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. Aguarde as datas dos encontros.
Leia, estude e compartilhe.



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 
Amaral, Alessandra Câmara Simões, 
Amarilis da Costa Fontoura Cruz, 
Carmem Lúcia, Cíntia Miguel da 
Costa (filha de Emilia e Amós Costa), 
Cristiano Barbosa (irmão de Edeleu-
sa Barbosa), Deise Barbosa de Souza 
(filha de Judith e Benjamim), Eleosi-
na Brito da Costa, Eliane Nunes, Ga-
briela Neves Maia Rodrigues, Helio 
Pinto da Silva, Iraci Rodrigues, Jan-
nes Gomes Ferreira Filho (Janinho), 
João Pedro (sobrinho de Josiane 
Cristina), Josiane Borralho da Silva, 
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 
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, 
Suzane Maria Scheidegger Ferrão, 
Teresinha de Jesus Oliveira, The-
rezinha de Almeida da Costa, Vítor 
Carvalho Gomes, Zenair Gonçalves.

Se você deseja incluir ou retirar 
algum nome da relação de enfer-
mos, por gentileza, utilize para 
isto o Cartão de Conexão disponí-
vel no Boletim. Escreva o nome do 
enfermo a ser incluído ou retirado 
e entregue na Recepção.

Falecimento

Nossa amada irmã Cilli da 
Silva Morais faleceu, aos 85 
anos, dia 06 de fevereiro 
passado. Ela era membro da 
IBMéier desde 1972, tendo 
sido batizada pelo Pr. Cornélio 
Dorta. Conhecida como uma 
mulher de oração, sempre 
foi ativa e comprometida 
com a igreja, especialmente 
com a MCM. Nos últimos 
anos, fez-se ausente das 
nossas atividades e cultos por 
motivos de saúde e por estar 
morando com sua família 
em local distante do Méier. 
Agradecemos a Deus por sua 
vida preciosa e oramos pelos 
familiares: seus filhos Lucelli, 
Lucimara e Pr. Ricardo Enéas, 
membro da IBMéier. Que a 
paz se estenda por todos os 
seus filhos, netos e bisnetos.

(…) felizes as pessoas que 
desde agora morrem no 
serviço do Senhor! — Sim, 
isso é verdade! — responde 
o Espírito de Deus. — Elas 
descansarão do seu duro 
trabalho porque levarão 
consigo o resultado dos seus 
serviços. (Ap 14.13)

Luz na Calçada

• Fevereiro: 
19/02, quarta-feira.
• Março:
13/03, sexta-feira.
25/03, quarta-feira.
• Abril:
10/04, sexta-feira.
22/04, quarta-feira.

Saída: 22h Retorno: 2h/2h30

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
16 Nina Rosa e Eduardo Luiz Ferreira Pinto 18 Turquesa 

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
16 - Aline Costa Marins Brandão, Edir Baptista dos Santos, Fernanda 
Alves Magalhães Soares, Francelino Carlos de Souza, Gloria Sandar Dias 
Mariano, Marco Aurélio Chicarino de Moraes, Marília Damasio Rezende, 
Uilian Gabry Vigne.

17 - Heline Gomes Pinheiro, João Claudio Adolpho de Pinho.

18 - Débora Gomes Ramos Trindade, Karina Gomes Garcia, Matheus 
Corrêa Vieira, Ronaldo Cesar Gonçalves Ferreira, Valbert A. dos Santos.

19 - Bruna Assis Lima, João Marcos Nunes Coure, Maria Célia Pereira 
Barros, Raquel da Silva Pinheiro.

20 - João Reinaldo Purin Junior, Maria Eliane Vilela de Albuquerque, 
Moisés Filipe Pedrosa, Otoniel de Pontes Silva, Priscila Fleming da Cunha.

21 - Felipe G. Salomão, Gilberto F. dos Santos, Janot Pessoa de Barros.

22 - Ana Beatriz Maximo Almeida, Carlos Henrique da Silva Soares, Leosir 
Barcelos Moreira, Marcia Baliú Padão Chianca, Paulo Robson Tailor.

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.


