
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 

Diaconal 
Renato Antunes

Ensino e Discipulado 
Pr. Pedro Jorge Farias

Evangelismo e Missões
Lívia Fontes Farias

edição nº  28
11 de julho de 2021

Arte: Luiz Menezes

É O QUE TEMOS DENTRO

 Philip Yancey sugere em seu livro “Igreja: Por que Me Importar?” que 
é hora de resgatarmos o otimismo e o amor para com a igreja. E não tem 
jeito: isso depende inteiramente de seu coração!!! É preciso projetar o foco 
da sua visão em quatro direções fundamentais: para cima, ao redor, para 
dentro, e para fora.
 O otimismo em relação à igreja renasce, à medida em que deixamos 
de lado o desejo de “comprar” uma igreja de acordo com os nossos gostos e 
nos concentramos em querer encontrar a Deus – isto é o mais importante.
Quando nos surpreendemos com a maravilhosa capacidade que o Evange-
lho tem de unir uma enorme diversidade de pessoas, inclinamo-nos a amar 
e valorizar a Igreja. Ela é o único lugar onde todos os diferentes podem ter 
algo em comum: o compromisso com Jesus. É maravilhoso olhar para os 
lados e ver o milagre da unidade no Espírito.
 Luis Palau, grande evangelista, disse algo que causa estranheza num 
primeiro momento mas, se admitirmos com pureza de coração, é muito 
uma verdade acerca da igreja: ela é como adubo! Se o empilharmos em um 
só lugar, vai cheirar mal. Mas ele não existe para ser guardado empilhado. 
Somente espalhado pela terra ele enriquece o solo e faz crescer. Precisamos 
ter o braço estendido para fora.
 Uma outra direção, é o olhar para dentro. Precisamos voltar nossos 
olhos para o nosso interior e identificar nossas feridas e lutar para curar-
mos todas elas, uma a uma. Apesar de não ser adepto do método e dis-
cordar em parte da estratégia dele, o autor do livro “Uma Igreja Com Pro-
pósitos” – Rick Warren, afirma que a chave para a igreja do século XXI será 
a sua saúde espiritual. Por isso, é necessário que olhemos para dentro de 
nós mesmos e tenhamos a ousadia de curar as feridas mais profundas para  
promover restauração.
 Certa vez, um menininho observava um vendedor de balões de gás 
de diversas cores que, para chamar a atenção dos fregueses, vez ou outra 
soltava um balão pelos ares. O menininho ficou intrigado quando percebeu 
que ele soltava todas as cores, menos os azuis. Aproximou-se e perguntou: 
“por que o Senhor não solta os azuis, eles não podem subir?” Qual não foi a 
sua surpresa, quando aquele simpático senhor deixou escapulir da sua mão 
um lindo balão azul e lá se foi ele pelas alturas. Ao que ele docilmente falou 
para o menino: “Não é cor que faz ele subir, é o que ele tem dentro...”
 Que verdade! Simples, mas profunda. O nosso crescimento, nos-
sa ascensão, depende essencialmente daquilo que vai dentro de cada um: 
nossa devoção, nossa dependência de Deus, nossa interdependência para 
com os outros, nossos conceitos, nossa visão e nossa motivação.
Se depender do que tem dentro de você, iremos crescer?...

Com carinho,
Seu pastor



Querida família IBMéier,

    No dia 13 de julho é celebrado o Dia Mundial 
do Transtorno de Déficit de Atenção e /Hiperati-
vidade (TDAH), criado para lembrar a importância 
da conscientização sobre este transtorno em todo 
o mundo e sobre os prejuízos que pessoas com 
TDAH enfrentam em todos os espaços e contextos 
que frequentam. O TDAH é um transtorno neu-
robiológico que aparece na infância e, frequente-
mente, acompanha o indivíduo até a fase adulta. 
Caracteriza-se por sintomas de desatenção, hipe-
ratividade e impulsividade. A hiperatividade refe-
re-se ao comportamento ou atividade excessiva, 
sendo a manifestação mais evidente da pessoa 
com TDAH. Os três principais sintomas caracterís-
ticos do distúrbio são: a desatenção, a inquietude 
e a impulsividade. Atualmente, o TDAH tem sido 
considerado um dos transtornos mais comuns em 
crianças e adolescentes que procuram auxílio dos 
serviços de psicologia e psiquiatria. Cerca de 3 a 
5% das crianças vêm manifestando esse transtor-
no, o qual possui tratamento, permitindo condi-
ções de vida normal às pessoas diagnosticadas. 
Com informação, cuidados especiais e apoio das 
novidades da ciência, o Transtorno do Déficit de 
Atenção com Hiperatividade será, cada vez mais, 
uma barreira menor. E você? Conhece alguém que 
tenha TDAH ou alguma pessoa com deficiência? 
Se for seu caso ou o de algum membro de sua fa-
mília o Projeto 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.

Dia mundial do TDAH

13 de Julho

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



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 mes-
mo, pelo WhatsApp: wa.me/5521972568619

Grupo de Apoio aos Enlutados pelo Covid-19

Junte-se a nós e seja acolhido neste momento desafiador.
Os encontros acontecerão pelo Zoom, às terças-feiras, de 19h30 
às 21h.
Início: 17/08/21
Vagas limitadas!
Inscreva-se e participe: bit.ly/grupodeapoioenlutados

FALECIMENTO
Walmir Ferreira do Nascimento

Com grande pesar informamos 
o falecimento, em 9 de julho, do 
querido irmão Walmir, aos 52 
anos, vítima de um infarto.
Walmir era membro da IBMéier 
desde Outubro de 1993, tendo 
uma rápida passagem pela IB 
Carioca de 2004 a 2009.
Sua grande alegria era servir 
ao Senhor como professor da 
Escola Bíblica. Cursava Teologia 
no Seminário Betel e aspirava 
a servir como pastor após sua formatura, que aconteceria em 
dezembro próximo.
Deixa um legado de amor à Palavra e um enorme desejo de cum-
prir por inteiro o propósito de Deus nesta geração.
Suplicamos a Deus que as bênçãos de Consolo e Paz sejam der-
ramadas abundantemente na vida da irmã Rita de Cássia, com 
quem era casado há 25 anos, e sobre os filhos Diego e Priscila.

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

Nascimento

Leônidas nasceu dia 8 de julho, filhinho que-
rido do casal Claudia e Carlos Eduardo da Pai-
xão Lirio, ele funcionário de nossa tesouraria. 
Seus pais e a irmãzinha Maria Eduarda estão 
felizes por essa preciosa dádiva em suas vidas 
e por ela agradecem a Deus. Parabéns, queri-
dos irmãos, a igreja se alegra com vocês, oran-
do para que Leônidas cresça sob a graça e infi-
nitas bênçãos do Senhor. Parabéns!



Estudo do Livro de Gênesis

Vem aí mais um dos nossos ciclos de estudos. Participe!
Domingo • 17h
Prof.ª Raquel Pinheiro
Início: 13/06/21
As aulas acontecerão pelo Zoom.
Inscreva-se: bit.ly/livrodegenesis



Aniversariantes • Julho
11 - Anderson Felipe Ribeiro Gibara, Ilma Siqueira Rangel, Vanessa An-
drade de Siqueira Marques, Wellington Alberto Botelho. 

12 - Celia Regina Neme Damião.

13 - Luciana da Silva Rosa Pinto, Senhorinha Leal Soares.

14 - Albina da Encarnação Braz de Carvalho, Almir Gomes, Danielle Mar-
jo Rodrigues Velez, Edson Almir Bonfim Filho, Mariana Rosário Apoliná-
rio, Sergio Adriani Ferreira do Nascimento.

15 - Aline Gil Santos de Sousa, Marli Ramos Cardoso dos Santos.

16 - Eliane Tailor de Azevedo, Eliomar Fernandes dos Santos, Jurema 
Nancy Damasceno de Mello, Karolyne Fernandes Kuima Silva, Patricia 
Ferreira do Nascimento, Paulo de Tarso Lins Ribeiro, Sérgio Cavalcante 
da Costa, Severina Maria da Silva.

17 - Danielle Dias Ribeiro Leite Reis, Rosângela Gomes Guedes, Valéria 
Gonçalves Machareth.

18 - Bruno Henrique Caldeira da Silva, Isabella Cardial da Silva, Livia Ma-
ria de Lima, Luciely Carvalho Gomes Capella, Maria Roseli Silva Holanda, 
Rosa Maria dos Santos Silva Rodrigues, Walmir Pereira da Costa. 

Bodas • Julho
11 Amanda e Jaber Lopes Monteiro 12 Seda 

11 Luiza Helena e Luis Carlos de Abreu Gomes 24 Opala 

11 Luzia Helena e José Barbosa (Samarone) 40 Esmeralda 

11 Rosangela e Adilson Martins Granja 29 Erva 

11 Simone e Alexandre Rodrigues de Brito 29 Erva 

13 Gedalva e Alfredo Antonio de Mello Netto 53 Antimônio 

13 Sonia Maria e Pedro Vitorino Pereira Moreira 47 Jaspe 

13 Viviane e Sergio Adriani Ferreira do Nascimento 14 Marfim 

15 Clarissa do Espírito Santo e Guilherme F. de Oliveira 4 Flores

15 Maria Cristina e Alexandre Barros Gaspar 15 Cristal 

15 Vanessa e Leandro Vasconcellos Moreira 15 Cristal 

16 Ariane e Marcio Francisco Casanova Paula 11 Aço 

16 Isabela e Enoch Santos de Albuquerque 11 Aço 

17 Aline Macedo e Gutemberg Gonçalves Aperibêncio 17 Rosa 

17 Celi e Nivaldo Domingos de Moura 45 Rubi 

17 Sonia Maria e Jucivaldo João Ferreira Santos 45 Rubi 

17 Tereza Cristina e Jonas Kaezer 39 Mármore 

18 Claudia e Carlos Eduardo da Paixão Lirio 12 Seda 

18 Elaine e Marcelo Pires Corrêa 34 Oliveira 

18 Monique Ornellas e Jonathas de A. Assumpção 1 Papel 

19 Maria José e Herany Araujo da Rocha 47 Jaspe 

20 Clenilce e Lincoln Willians da Silva 30 Pérola 

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

A partir do corrente mês, apenas os bancos Itaú 
e Bradesco estão credenciados para receber os 
dízimos e ofertas da membresia. Tal medida se 
dá para simplificação de processos e redução 
de custos da igreja. 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.



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


