
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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Ser uma família que celebra a vida com Cris-
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SÁBIOS SÃO OS QUE SABEM SER CORRIGIDOS

 Na semana que passou li esta frase profunda de Fred Smith, que 
disse com muita propriedade: “Num tempo de líderes fracos, heróis deca-
dentes, pais atarefados, instrutores enfurecidos, autoridades arrogantes e 
talentos intelectualizados, precisamos mais do que nunca de mentores. 
Precisamos de condutores, não de ídolos – almas cuidadosas, acessíveis, 
que venham nos auxiliar a abrir nosso caminho através do labirinto da vida.”
 O individualismo e a arrogância estão muito presentes e atuantes 
em nosso caráter nesta geração pós-moderna. O sentimento de vaidade e 
o orgulho ditam o comportamento dominante e afastam uns dos outros. 
Homens e mulheres ocupam cargos e funções movidos por interesses 
próprios e, em alguns casos, excusos.
 O diagnóstico há de revelar que tais atitudes e sentimentos subtra-
íram o senso de equipe, de cooperação, de serviço, de bem comum.
O rei Salomão escreveu, há muitos anos atrás, um provérbio que precisa 
ser incorporado à minha vida e à vida de todos os que ocupamos postos 
de liderança em todas as instâncias: “...Corrija e ensine a pessoa sensata e 
ela ficará melhor e mais sábia. Ensine o justo e ele será ainda mais honesto 
e sincero”. (Provérbios 9:8-9)
 O mundo não precisa de fenômenos. O mundo precisa de homens 
de caráter. Não precisamos de gênios. Carecemos de seres ensináveis. Os 
melhores não são os sabem tudo. A convivência vai mostrar que é melhor 
estar ao lado de quem está disposto a aprender. Raros são os que dão valor 
às experiências dos outros e validam  fato de que o outro pode ter razão.
 Honestidade, sinceridade e sensatez. No contexto em que Salo-
mão escreveu, estas qualidades abrem as portas para a sabedoria, para o 
aperfeiçoamento e para a excelência. Ou seja, sem tais marcas o homem 
revela-se tolo.
 O que isso significa na prática? Todos nós nos tornamos sábios 
e nos aperfeiçoamos quando reconhecemos que precisamos e podemos 
melhorar, quando aceitamos a correção e quando alinhamos nosso en-
tendimento ao processo estabelecido no corpo do qual fazemos parte 
como membros.
Parece-nos mais fácil caminhar sozinhos, enchermo-nos de razão, suprir-
mo-nos a nós mesmos, acharmos que somos suficientes e sabedores de 
tudo sobre todos. É difícil lidar com quem sempre tem razão.
 Rebelamo-nos contra a organização, contra a metodologia e con-
tra a direção que nos é dada. A consequência é que perdemos nos relacio-
namentos. Estagnamos. Afastamo-nos. Terminamos sozinhos.
 Sabedoria é viver disposto a aprender. É ouvir, corrigir, contribuir, 
relacionar-se.
 Sabedoria é algo que se adquire quando se está disposto a perder.

Com carinho,
Seu pastor



Grupo de Apoio aos Enlutados pela Covid-19
Junte-se a nós e seja acolhido neste momento 
desafiador.
Os encontros acontecerão pelo Zoom, às 
quintas-feiras, de 19h30 às 21h.
Início: 02/09/21
Vagas limitadas!
Inscreva-se e participe: 
bit.ly/grupodeapoioenlutados

A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual 
e Múltipla é celebrada de 21 a 28 de agosto de cada ano. 
As comemorações visam ao desenvolvimento de conteú-
dos para conscientizar a sociedade sobre as necessidades 
específicas de organização social e de políticas públicas 
para promover a inclusão social desse segmento popula-
cional e para combater o preconceito e a discriminação. 
Em 2021, o tema norteador da campanha é: ‘É tempo de 
transformar conhecimento em ação’. Esse tema aponta 
para o fato de que hoje o Brasil tem uma das legislações 
mais avançadas do mundo no que se refere à garantia de 
direitos das pessoas em situação de deficiência; no en-
tanto, na prática, a maior parte do que se assegura na lei 
não é acessível a todos. Em um país com dimensões ter-
ritoriais de continente, as desigualdades das condições de 
vida são evidentes, bem como a marginalização social de 
determinados grupos que, por sua condição de vulnera-
bilidade, necessitam de apoios especializados para supe-
ração das barreiras que impedem o exercício pleno da sua 
cidadania.
Neste ano a proposta é provocar o debate nacional le-
vando às pessoas em situação de deficiência intelectual e 
múltipla o conhecimento sobre os seus direitos, a partir de 
conteúdos acessíveis sobre transporte, moradia, acesso à 
educação, saúde e assistência social, pensando em como 
assegurar que esses direitos se efetivem na vida diária.
E você? Conhece ou é uma pessoa com deficiência? Caso 
seja seu caso ou de algum membro de sua família o Pro-
jeto Inclua +  gostaria de conhecer você e sua história. 
Porque juntos somos mais fortes e chegamos mais longe. 
Envie uma mensagem para incluamais@batistadomeier.org.br

Casaram-se

Brenda do Nasci-
mento Fernandes, 
membro de nossa 
igreja, e Vinicius 
Faria casaram-se dia 
07 de agosto. Ela é 
filha dos amados 
irmãos Rosilene e 
Paulo Sergio Ber-
nardo Fernandes, 
que conosco tam-
bém congregam. 

Parabéns, querido casal! A IBMéier se alegra e celebra 
com vocês, desejando que o Senhor guie e abençoe essa 
nova família. 



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

Escolha a sua classe de Estudo Bíblico sobre 
Romanos e junte-se a nós!
Domingo
•  Manhã: das 8h20 às 10h
•  Tarde: das 16h às 17h
As aulas acontecerão pelo Zoom.
Inscreva-se: bit.ly/estudobiblicoibmeier



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
15 - Ana Clara Barreto Soares, Deusdete Ferreira dos Santos, Ivonize 
Cordeiro Lira, Mauro Cesar Gonçalves Silveira, Thais Cristina Santiago 
Franco Mattos de Rezende.

16 - Leandro Bezerra Martins, Rosana Angélica Freitas Santos Siqueira.

17 - Gabriel Mendes Silva, Jakeline Mesquita Felizardo de Moraes, Letícia 
Maria Romão Ferreira, Maria Eduarda Reis Transcoveski Gonçalves, Tai-
ná Natália Freitas Pimenta.

18 - Anderson dos Santos Sampaio, Eunice Vianna Ferreira, Josué da 
Silva Nascimento, Leila de Souza Diniz Rocha, Maria Cristina de Moraes 
Lima do Carmo.

19 - Esmeralda Souza Costa, Neemias Espindola dos Santos, Rosane 
Greice da Costa Gomes da Silva, Sara da Silva Curty.

20 - Adriana de Araujo Moura, Sarah Gomes Ferreira, Tania Telles Bessa.

21 - Bernardo Barreto Cardoso da Silva, Celso Garcia da Silva, Gabriel 
Luiz Silva da Costa, Helena Alexandrino Lobo, Leticia Macedo Purin, 
Raquel Brilhante Regly, Rodrigo Bordalo Ferreira Padula, Ruama Augusta 
de Oliveira Pires, Simone Campos Figueiredo Almeida, Thiago Durães 
Barboza.

22 - Carolina Xavier Martins, Rosangela Lemos Dias D’ Oliveira, Sandra 
Rocha Suzano Benigno, Zilá Moraes da Silva Pennaforte.

Bodas • Agosto
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 

31 Francisca Maria  e Bruno De Bonis 64 Fabulita 

31 Neide e Delson Mendonça de Freitas 64 Fabulita 

31 Suely Silva e João Garcia de Moraes 4 Flores


