
ADOLESCENTE DIFERENTE
Hoje, 1º domingo de agosto, as igrejas batistas do Brasil celebram o Dia do 
Adolescente Batista. É muito bom reservarmos um dia especial para uma 
gente tão especial. São os nossos filhos amados!
Há muito tempo, li um texto cujo título era Crente Diferente. Compartilho o 
texto com uma adaptação alusiva ao dia de hoje. É um desafio para os que, 
como eu, querem viver uma fé contagiante e transformadora neste mundo 
em mudanças frenéticas. Minha sugestão é que cada adolescente leia o 
texto tomando para si o seu conteúdo e assumindo o compromisso de ser, 
de fato, alguém diferente.
“Quero ser um adolescente diferente. Não quero ser conhecido apenas 
como alguém que ‘não bebe, não fuma, não joga e não faz sexo antes do 
casamento’. Isso é muito pouco. A ‘geração saúde’, que freqüenta as acade-
mias e come comida natural, não bebe e não fuma, e nem por isso pode 
ser chamada de cristã. Tenho alguns colegas e amigos que já estão adotan-
do este estilo de vida sem a capa da religião.
Também não me contento em ser chamado de adolescente crente por ter 
um modo diferente de me vestir. Durante muito tempo, no Brasil, a diferen-
ça que os crentes queriam mostrar era que eles se vestiam de uma maneira 
‘esquisita’, e isso acabou se tornando motivo de chacota e que em nada 
engrandecia o Reino. Com certeza, usar uma roupa fora de moda não faz 
de ninguém um cristão.
Também não me satisfaço com o modelo ‘gospel’ de crente que há hoje 
em dia. Broche de Jesus, caneta de Jesus, meias de Jesus. Sabe-se lá onde 
isso vai chegar. Tem muita gente ganhando rios de dinheiro com esses 
‘cosméticos’ para o crente moderno. A grife ‘JESUS’ tem vendido muito. 
Mas não adianta. Usar toda a parafernália do marketing ‘gospel’ não faz de 
ninguém um cristão, muito menos de um adolescente.
Quero ser um adolescente diferente. Que não seja alienado da vida e de 
seus acontecimentos. Que saiba discutir e entender as questões existen-
ciais, como a dor, a miséria, a sexualidade, a paixão, o amor à luz da Bí-
blia. Quero ser um adolescente que não vive acuado, com medo de tudo, 
vendo o diabo em toda a parte e querendo amarrá-lo em todo momento. 
Quero ser um adolescente crente que saiba falar de tudo e não apenas de 
religião, e que tenha, em todas as áreas, discernimento e sabedoria. Quero 
ser um adolescente crente que não tenha uma atitude conformista dian-
te do mundo, do tipo: ‘Ah, Deus quis assim...’, mas que eu seja um agente 
de transformação nas mãos de Deus para a minha geração. Que a minha 
diferença não esteja na roupa, mas na essência: coração bom, olhos bons. 
Quero ser um adolescente crente que vive bem com o seu próximo.
Quero ser reconhecido como um adolescente crente pelo que eu ‘sou’ e 
não por aquilo que ‘não faço’. Quero ser um adolescente crente simpático 
aos outros, agradável, piedoso, que se entristece com a dor do próximo, 
mas também se alegra com o seu sucesso (já reparou que as pessoas se 
solidarizam com nossas derrotas, mas poucos manifestam alegria quando 
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ADOLESCENTE DIFERENTE

 Hoje, 1º domingo de agosto, as igrejas batistas do Brasil celebram o Dia do 
Adolescente Batista. É muito bom reservarmos um dia especial para uma gente tão 
especial. São os nossos filhos amados!
 Há muito tempo, li um texto cujo título era Crente Diferente. Compartilho 
o texto com uma adaptação alusiva ao dia de hoje. É um desafio para os que, como 
eu, querem viver uma fé contagiante e transformadora neste mundo em mudanças 
frenéticas. Minha sugestão é que cada adolescente leia o texto tomando para si o seu 
conteúdo e assumindo o compromisso de ser, de fato, alguém diferente.
 “Quero ser um adolescente diferente. Não quero ser conhecido apenas 
como alguém que ‘não bebe, não fuma, não joga e não faz sexo antes do 
casamento’. Isso é muito pouco. A ‘geração saúde’, que freqüenta as academias e 
come comida natural, não bebe e não fuma, e nem por isso pode ser chamada de 
cristã. Tenho alguns colegas e amigos que já estão adotando este estilo de vida sem  
a capa da religião.
 Também não me contento em ser chamado de adolescente crente por ter 
um modo diferente de me vestir. Durante muito tempo, no Brasil, a diferença que os 
crentes queriam mostrar era que eles se vestiam de uma maneira ‘esquisita’, e isso 
acabou se tornando motivo de chacota e que em nada engrandecia o Reino. Com 
certeza, usar uma roupa fora de moda não faz de ninguém um cristão.
 Também não me satisfaço com o modelo ‘gospel’ de crente que há hoje 
em dia. Broche de Jesus, caneta de Jesus, meias de Jesus. Sabe-se lá onde isso vai 
chegar. Tem muita gente ganhando rios de dinheiro com esses ‘cosméticos’ para 
o crente moderno. A grife ‘JESUS’ tem vendido muito. Mas não adianta. Usar toda 
a parafernália do marketing ‘gospel’ não faz de ninguém um cristão, muito menos  
de um adolescente.
 Quero ser um adolescente diferente. Que não seja alienado da vida e de seus 
acontecimentos. Que saiba discutir e entender as questões existenciais, como a dor, 
a miséria, a sexualidade, a paixão, o amor à luz da Bíblia. Quero ser um adolescente 
que não vive acuado, com medo de tudo, vendo o diabo em toda a parte e queren-
do amarrá-lo em todo momento. Quero ser um adolescente crente que saiba falar 
de tudo e não apenas de religião, e que tenha, em todas as áreas, discernimento e 
sabedoria. Quero ser um adolescente crente que não tenha uma atitude conformis-
ta diante do mundo, do tipo: ‘Ah, Deus quis assim...’, mas que eu seja um agente de 
transformação nas mãos de Deus para a minha geração. Que a minha diferença não 
esteja na roupa, mas na essência: coração bom, olhos bons. Quero ser um adoles-
cente crente que vive bem com o seu próximo.
 Quero ser reconhecido como um adolescente crente pelo que eu ‘sou’ e não 
por aquilo que ‘não faço’. Quero ser um adolescente crente simpático aos outros, 
agradável, piedoso, que se entristece com a dor do próximo, mas também se alegra 
com o seu sucesso (já reparou que as pessoas se solidarizam com nossas derrotas, 
mas poucos manifestam alegria quando vencemos?).
 Quero ser um adolescente crente que ama, obedece e respeita meus 
pais. Que honra os mais idosos, e aprende com eles sobre os desafios que me  
esperam no futuro.
 Não quero ter de falar em todo momento que sou um adolescente crente 
para que outros saibam, mas quero viver de tal modo que outros percebam Cristo em 
mim desde agora.”
 Está aí, querido adolescente, o desafio. E aí, pode?

Com muito carinho,
Seu pastor



ONE – Curso Para Noivos

ONE – Curso Para Noivos – será novamente oferecido à nos-
sa membresia. Ele foi escrito e delineado especificamente 
para aqueles que vão se casar pela primeira vez, e são uti-
lizados somente princípios bíblicos que, quando aplicados, 
respondem a perguntas eternas. Os participantes já devem 
ter 18 anos de idade e estar noivos ou seriamente conside-
rando o noivado, e precisam se comprometer em participar 
do curso inteiro, a não ser que a decisão de terminar o rela-
cionamento seja tomada durante o curso.
Por que enfocar os casais que namoram seriamente? Porque 
“namorar seriamente” é um passo em direção ao que signifi-
ca ser um compromisso para o resto da vida. Este curso leva-
rá os casais da única vida que conhecem, a vida de solteiro, 
para a impressionante jornada chamada casamento. Não é 
um curso para se “sentir bem”, em que os casais apenas se 
sentam e absorvem o ensino. Pelo contrário, é um tempo 
empolgante, interativo e revelador entre os casais que es-
tão passando pelas mesmas coisas exatamente ao mesmo 
tempo.
Ao longo do curso, cuja extensão é de dez semanas, 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 aná-
lise de carreiras e alvos; princípios na comunicação;  luz nas 
diferentes áreas de intimidade dentro do casamento; pers-
pectiva bíblica dos papéis dentro do casamento e o processo 
de se chegar a um acordo como marido e esposa; concei-
tos-chaves de finanças,  compartilhamentos sobre carreiras, 
planejamento familiar  e financeiro, criação de filhos e mo-
radia; aliança incondicional: estudar a Bíblia, orar juntos e 
gerenciar o dinheiro; estabelecer uma conduta clara de co-
municação para o planejamento financeiro.
Haverá uma reunião semanal, com duração de duas horas a 
duas horas e meia, compreendendo momentos de compar-
tilhamento e temas específicos.

 Informações adicionais: 
1 - Facilitadores: Luiz Henrique (21) 96560-6051 e Giselda 
(21) 98885-3741. 
Faça sua inscrição em: bit.ly/cursonoivosibmeier 
2 – Será necessária a aquisição de 2 apostilas, ao custo de R$ 
45,00 cada uma. 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 ministrado aos domingos, de 16h30min às 
18h30min; dependendo da demanda dos alunos é possível 
alterar o horário.

MÊS DIA AULA

AGOSTO
22 1 - Um Antes de Serem Dois

29 2 - Relacionamento: Passado, Presente e Futuro

SETEMBRO

5 3 - Concluindo o Passado

12 4 - Completo em Um

19 5 - O Destino de Vocês como Um

26
6 - Intimidade: O Presente de Deus para o 
Casamento de Vocês

OUTUBRO

3 7 - A Equipe do Lar

10 8 - Deus e Suas Finanças

17 9 - Casamento e Finanças



Falecimentos

Com pesar, informamos o 
falecimento de irmãos queridos.
A irmã Eva Raimundo de Abreu, 
dia 26 de julho, aos 85 anos. Era 
membro de nossa igreja desde 
11/12/2016, data de seu batismo. 
Pedimos ao Senhor que abençoe 
com consolo toda a família, 
especialmente o filho Eduardo 
Lucas Abreu da Silva, que 
conosco congrega.

Em 31 de julho faleceu 
o nosso irmão Alício 
Ladislau, aos 83 anos, 
depois de um longo 
período de enfrentamento 
às sequelas de um 
derrame cerebral. O irmão 
Alício era membro da 
IBMéier desde Fevereiro 
de 2009, e completaria 84 
anos no próximo dia 22 de 
agosto.
Sempre alegre, era 
integrado às atividades da 

igreja e da denominação, enquanto sua saúde assim o 
permitiu, tendo um carinho muito grande pelas ações 
voltadas aos homens das igrejas batistas cariocas.
Suplicamos a Deus as bênçãos de Consolo e Paz 
sobre a vida da irmã Leny, com quem esteve casado 
por longos e abençoados 61 anos.

A Ele agradecemos por essas vidas preciosas entre 
nós. 

“Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não 
haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. 
As coisas velhas já passaram.” (Apocalipse 21.4)  



O IBMéier Musical está esperando 
por você.
Aprenda ou aperfeiçoe suas 
habilidades com os nossos Cursos 
Livres de Música.
• Aulas de Canto 
• Instrumentos de Banda e 
Orquestra
Escolha seu curso e matricule-se 
agora mesmo, pelo WhatsApp: 
wa.me/5521972568619

Continuamos oferecendo a você mais ferramentas 
para a sua jornada de conhecimento 

e crescimento espiritual. 
Com o Visto & Não Visto digital, assuntos da atua-
lidade são discutidos com base na Palavra de Deus, 

de um jeito interativo e que pode ser visualizado 
pelo Adobe Acrobat Reader. 

Assine e receba este conteúdo gratuitamente:  
bit.ly/vistoenaovisto



Enfermos

Adaltina de Menezes Pinheiro, Aída Amaral, Alessandra Câmara Simões, Amarilis da Costa Fontoura Cruz, Car-
mem Lúcia,Cíntia Miguel da Costa, Cristiano Barbosa (irmão de Edeleusa Barbosa), Deise Barbosa de Souza (filha 
de Judith e Benjamim), Elcio Soares Palma, Eleosina Brito da Costa, Eliane Nunes, Francisco José Santos (pai de 
Cris Coelho), Gabriela Neves Maia Rodrigues, Helio Pinto da Silva, Iraci Rodrigues, Jannes Gomes Ferreira Filho 
(Janinho), João Pedro (sobrinho de Josiane Cristina), Josiane Borralho da Silva, Josilda Afonso, Lívia Ferrão (mãe), 
Lobélia Barbosa da Fonseca, 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, Otília dos Anjos Ferreira da Silva, Rita de 
Cassia Lins Vieira Teixeira, Rosana Lemos, Sergio Ricardo Ramos de Carvalho, Sonia Cristina Rodrigues Ruggiero, 
Suzane Maria Scheidegger Ferrão, Teresinha de Jesus Oliveira, Therezinha de Almeida da Costa, Vítor Carvalho 
Gomes, Zenair Gonçalves.

DÍZIMOS E OFERTAS 
ALTERAÇÃO CONTAS BANCÁRIAS

“Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o 
amor...” I Coríntios 13:13

Comunicamos que apenas os bancos Itaú e 
Bradesco estão credenciados para receber os 
dízimos e ofertas da membresia. 
Veja, abaixo, as informações sobre Agência e 
Conta Bancária da IBMéier nessas instituições:

CNPJ da igreja: 42.214.635/0001-31

ITAU (341)
Agência 6909, Conta Corrente 33.000-0

BRADESCO (237)
Agência 3249-2, Conta Corrente 103.201-1

PIX
Use o CNPJ Chave:  42214635000131

Não se esqueça de enviar o seu comprovante para 
tesouraria@batistadomeier.org.br ou por meio 
do WhatsApp 21 96808-7341, discriminando va-
lor e mês de referência. Agradecemos sua colabo-
ração e contribuição.

 Aniversariantes • Agosto
02 - Cezar Augusto do Amaral Ferreira, Lucas Ferreira Braz, Luiz Carlos 
Monteiro Novaes, Wagner Rosa de Souza

03 - Aline Buarque de Macedo Corrêa, Elizeu Gomes da Silva, Natan 
Augusto Alcantara, 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, Marluce Franco de 
Magalhães.

06 - Andrea Rabello da Silva Costa, Pâmella Duarte Almeida, 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. 

Bodas • Agosto
5 Mary Ruth e Nelson Abimael Livramento Schulze 21 Zircão 

6 Vanessa  e Renato Antunes dos Santos 17 Rosa 

8 Pâmela Barboza e Fabiano Silvane da Silva 6 Perfume 

8 Pâmella Almeida e Marco Aurélio de Oliveira Jr 2 Algodão 

10 Luciane  e Moacir Antonio Galdino de Farias 9 Cerâmica  

10 Maria Fátima e Wagner Rosa de Souza 21 Zircão 

10 Txai Lua Pimenta e Felipe Neves Maia Rodrigues 2 Algodão 

11 Claudia Simões e Paulo de Tarso Lins Ribeiro 5 Madeira

15 Fernanda  e Alexandre Soares 18 Turquesa 

15 Luana  e Benaia Monte Lage Thomé 18 Turquesa 

17 Marta Helena Silva e Fábio Cesar Correa Nunes 30 Pérola 

19 Evelyn Nascimento e Lucas Ferreira S. Dias 1 Papel 

20 Rosangela  e Luiz Carlos Rocha Dias 27 Crisoprásio 

21 Rosana Angélica  e William da Silva Siqueira 28 Hematita 

22 Ana Paula  e Thiago Ribeiro Callipo 7  Lã 

23 Bruna Lima e Eduardo Fernandes de Araújo 7  Lã 

23 Claudia  e Fernando Sérgio Loureiro de Oliveira 35 Coral 

26 Simone e Renato Soares de Oliveira 22 Louça 

27 Lucymary  e Eduardo Pimentel Ferreira 33 Crizopala 

28 Elaine  e Ricardo Guedes Tatagiba 13 Renda 

28 Pricila  e Luis André Souza Guimarães 5 Madeira

29 Abinoan e Edson Almir Bonfim Filho 25 Prata 

29 Aline e Leandro de Souza Éboli 12 Seda 



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

E-mail:

Qual a sua decisão hoje?

Outro

Faixa Etária

Nome:

Endereço

Bairro CEP:

Telefone: Aniversário

Estado Civil:

Sexo:

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.

Ao preencher meus dados neste formulário, autorizo expressamente a IBMéier a
entrar em contato comigo e a tratar esses dados como determina a legislação.
 De acordo


