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Horários:
Domingos: 

EBD - 8h, 9h15 
Cultos - 9h, 11h e 19h
Secretaria 8h30/13h

Terças: 
Cultos de Oração 6h30 e 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

Ministérios
Administração 

Mary Ruth A. dos Santos Schulze 
Adoração e Culto 

Luis Armando de Oliveira
Comunhão 
Rute Ferreira

Diaconal 
Renato Antunes dos Santos

Ensino e Discipulado 
Pr. Pedro Jorge

Evangelismo e Missões
Lívia Fontes Farias

Pilares Ministeriais da IBMéier
EKKLESIA (Igreja) – Ser Povo de Deus, Corpo 

de Cristo, Morada do Espírito Santo.
KOINONIA (Comunhão) – Viver em comu-
nhão a fim de compartilhar o amor de Deus.
DIAKONIA (Serviço) – Servir aos domésticos 
da fé e ao próximo por meio dos dons espi-
rituais para supri-los em suas necessidades 

integrais.
MARTIRYA (Testemunho) – Proclamar o 

poder transformador de Deus em Cristo por 
meio do testemunho pessoal, de ações cole-
tivas de evangelismo e do sustento da obra 

missionária local e no mundo.

Arte
Luiz Menezes

Fotos
Pedro Jorge



como metáforas do sagrado e do profano; profano aqui não sig-
nifica necessariamente algo pecaminoso, apenas algo não-sagra-
do: uma paróquia e um edifício comercial.
Os sacerdotes tinham como função básica ensinarem ao povo 
a distinção entre o que era santo e o que era profano, aqui sig-
nificando o que desagradava a Deus; o primeiro contemplava 
todas as regras, utensílios e cerimônias ligadas ao culto prestado 
a Deus. O ensino pressupunha palavras, atitudes e ações coeren-
tes por parte dos sacerdotes; também metáforas, representavam 
algo maior, o caminho que o fiel precisava e precisa trilhar rumo 
à santidade. Ressoam as palavras divinas: “Sejam santos, pois eu, 
o Senhor, seu Deus, sou santo” (Levítico 19.2).
 Havia limites bem estabelecidos entre as duas catego-
rias, havia dois caminhos; um para a santidade e outro para a 
profanação, um que aproximava o homem de Deus e outro em 
que o homem se afastava de Deus. O ensino podia ser bem espe-
cífico, bem claro e com raros questionamentos, e mesmo assim 
os sacerdotes negligenciavam sua tarefa de orientar o povo para 
o caminho da santidade. Os tempos são outros!
 Acompanhemos Z. Bauman: “Os nossos são tempos de 
ambiguidade moral fortemente sentida. Estes tempos nos ofere-
cem liberdade de escolha jamais gozada antes, mas também nos 
lançam em estado de incerteza que jamais foi tão angustiante. 
Ansiamos por guia no qual possamos confiar e sobre o qual pos-
samos nos apoiar, de tal forma que de nossos ombros se possa 
tirar algo da assombrosa responsabilidade por nossas escolhas. 
Mas as autoridades, em que podemos confiar, são todas contes-
tadas, e nenhuma parece ser bastante poderosa para nos oferecer 
o grau de segurança que buscamos, no fim, não confiamos em 
nenhuma autoridade, pelo menos não confiamos em nenhuma 
plenamente, e em nenhuma por longo tempo; não podemos 
deixar de suspeitar de qualquer pretensão de infalibilidade. Este 
é o aspecto prático mais agudo e importante do que justamente 
se descreve como a ‘crise moral pós-moderna’”(Bauman, 1997).
 A crise estende raízes na igreja cristã. Estamos no mun-
do, mas não deveríamos ser do mundo. Somos o sacerdócio real 
(1Pe 2.9), ou seja, cada crente é um sacerdote. Cada um de nós 
recebe como tarefa proclamarmos que existe diferença entre o 
sagrado e o profano, entre o santo e o não santo, entre o cami-
nho de santidade e o caminho que leva à morte. Tantas possibi-
lidades de escolha, quantos caminhos para a santidade nos são 
propostos. Contestamos o princípio histórico para a santidade: a 
autoridade das Escrituras. Devemos questionar as interpretações 
que nos são apresentadas e o fazemos cada vez mais influencia-
dos pelo espírito crítico da pós-modernidade; porém, temos ido 
além ao perguntarmos: a Bíblia é confiável? É infalível? Quanto 
ao fato de o homem pós-moderno não confiar plenamente e 
não por muito tempo numa fonte de autoridade podemos ver o 
quanto os cristãos transitam entre diferentes grupos eclesiásticos; 
ora numa denominação, ora em outra, ora numa comunidade 
de fé, ora em outra do mesmo grupo denominacional. Atitu-
des, palavras e ações “sagradas” não mais revelam tantas diferen-
ças de atitudes, palavras e ações “profanas”. Os caminhos para 
a santidade e para a morte se entrecruzam em tantos lugares.
 Creio que é tempo de a igreja viver e proclamar a dife-
rença entre o santo e o pecaminoso, mesmo que seja uma men-
sagem “politicamente incorreta”.

Pedro Jorge, Pr.

 Eu caminhava pelo centro de nossa cidade, procura-
va tranquilizar-me ante a onda de violência, roubos e assaltos 
observando não só as pessoas ao meu redor quanto também o 
trânsito, as fachadas dos prédios, o comércio; principalmente as 
barracas que se multiplicam pelas calçadas e praças. Ao redor do 
Camelódromo e do Saara os bolivianos estendem seus produtos 
diretamente no chão, imitações de marcas famosas que atraem 
pessoas que pretendem mostrar algo que não são e um poder 
aquisitivo que não possuem; sabem que são falsificações, mas 
adquirem os produtos que deixam as marcas bem à vista. Em 
tempos de crise em nossos países vizinhos o tradicional “rapa” 
tem sido condescendente. Já se percebe uma amizade entre am-
bulantes brasileiros e bolivianos; as conversas são animadas e as 
piadas, seguidas de sorrisos, são comuns entre eles. E pensar que 
para eles essa situação é melhor do que a experimentada em seu 
país, mas isso é outra história.

 Caminhei até a Praça XV, gosto de admirar as cons-
truções antigas que a cercam. Uma combinação de construções 
chamou minha atenção; tantas e tantas vezes caminhei por ali e 
não havia percebido. Eu olhava a partir da Rua 1º de Março e 
em primeiro plano via a Igreja de Nossa Senhora do Carmo da 
Antiga Sé, uma paróquia da Igreja Católica. Alguns evangélicos 
não gostam da expressão “Nossa Senhora” usada pelos católicos 
em suas paróquias ou celebrações, isso também é outra história. 
A paróquia foi a sede episcopal da Arquidiocese de São Sebastião 
do Rio de Janeiro até 1976, data em que foi concluída a nova 
Catedral de São Sebastião do Rio de Janeiro, por isso recebe 
o acréscimo “Antiga Sé”. Em segundo plano eu via o Edifício 
Centro Cândido Mendes, o terceiro edifício mais alto de nossa 
cidade, com 140 metros de altura e quarenta e nove pavimentos, 
inaugurado em 1982 (na época o edifício mais alto da cidade). 
Uma bela e moderna construção; caminhei pelo seu interior 
quando estudava na Universidade que tem o seu nome. Meus 
olhos contemplavam o antigo e o moderno, minha alma foi ar-
remessada ao binômio sagrado-profano.
 O profeta Ezequiel saltou-me à mente: “Recebi outra 
mensagem do SENHOR: “Filho do homem, transmita esta 
mensagem a Israel: No dia de minha indignação, vocês serão 
como uma terra contaminada, uma terra sem chuva. Seus prín-
cipes tramam conspirações, como leões à espreita da presa. De-
voram inocentes, apropriam-se de tesouros, obtêm riquezas por 
extorsão e fazem muitas viúvas na terra. Seus sacerdotes não 
guardaram minha lei e profanaram minhas coisas santas. Não 
fazem distinção entre sagrado e profano e não ensinam meu 
povo a distinguir entre cerimonialmente puro e impuro”” (Ez 
22.23-26). As construções que eu admirava podem ser usadas 


