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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

PERSEVERANÇA
Por Robert J. Tamasy

 
 Muitos vivem segundo o princípio do “Eu preciso ter, e precisa ser 
agora!” Lembro-me quando precisava esperar dias, às vezes semanas, para 
rever as provas da revista que eu editava e eram enviadas pelo correio. Hoje 
provas digitais chegam por e-mail quase que instantaneamente. E já quase 
achamos esse meio “devagar” demais.
 Notícias e informações igualmente precisam ser imediatas. Nada de 
esperar pelo jornal diário ou ir à biblioteca fazer pesquisas. Tudo o que pre-
cisamos pode ser encontrado pela Internet. Quando vamos ao nosso restau-
rante ou lanchonete preferidos, ficamos impacientes se temos que esperar 
alguns minutos para sermos atendidos. Sabemos o que queremos, e o que-
remos para já!
 Atletas jovens e talentosos, ansiosos por capitalizar seus dotes físicos, 
procuram fugir das etapas de preparação, visando apenas alcançar as rique-
zas proporcionadas pelo esporte profissional.
 Líderes empresariais não dispostos a investir o tempo necessário 
para o desenvolvimento de suas carreiras e aspirações de modo convencio-
nal escolhem tomar atalhos, transigindo nos padrões morais e éticos. Que-
rem gratificar suas necessidades e desejos, e isso precisa acontecer já!
 Todo o mundo se encanta diante da perspectiva de obter sucesso “da 
noite para o dia”.
 A realidade, porém, é que mesmo aqueles que de repente explodem 
no mundo dos negócios ou profissional, ou outra área, geralmente perse-
guiram sua paixão no anonimato por anos a fio. Para a maioria, foram anos 
mais pontuados pelo fracasso do que pelo êxito. O segredo é que, ao invés de 
desistir, desanimados ou desesperados, perseveraram em sua busca.
 Perseverar é recusar-se a desistir, é constância em se manter fiel a 
um sonho, uma visão ou missão, mesmo diante de obstáculos enormes. Esta 
é uma característica dos maiores exploradores, cientistas e inventores que o 
mundo já conheceu. Perseverança, além de proporcionar determinação e dis-
ciplina para suportar e vencer adversidades, gera também outros benefícios:
 Perseverança forja o caráter. Como o exercício físico faz com os 
músculos, assim perseverança fortalece a pessoa no íntimo, promovendo um 
caráter experimentado, que não se dobra quando confrontado com a derrota 
ou o desapontamento. “Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribula-
ções, porque sabemos que a tribulação produz perseverança; a perseveran-
ça, um caráter aprovado; e o caráter aprovado, esperança” (Romanos 5.3-4).
 Perseverança aumenta com a fé. Fé em si mesmo, em suas metas e, 
acima de tudo, em Deus, fornece a “energia” que produz perseverança para 
prosseguir no longo prazo. “Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz 
perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês 
sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma” (Tiago 1.3-4).
 Perseverança capacita a lidar com expectativas frustradas. Que 
acontece quando os resultados esperados não surgem? Alguns desistem, re-
signados. Outros abandonam seus planos e vão em busca de novos objeti-
vos. Mas há os que se agarram às suas metas, impelidos pela esperança de 
alcançá-las um dia. Foi o que fizeram os patriarcas da “galeria da fé”: “Todos 
estes receberam bom testemunho por meio da fé; no entanto, nenhum deles 
recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para 
nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados” (Hebreus 11.39-40).
 
 Pense nisso! Perseverar sempre terá valido a pena no final de tudo.

Com carinho,
Seu pastor



Campanha Novos Desafios
até 

06/11/2020
Entradas

OD-Campanha
Entradas

OD-Ceia Natal
Despesas Saldo Atual

Total 
Promessas

296.810,00 296.810,00

Total recebido 241.200,80 11.159,13 -159.262,74 73.044,24

English Club On Fridays

Participe do English Club e pratique seu 
Inglês com atividades dinâmicas, jogos 
bíblicos e muito mais, tudo isso de um 
jeito descontraído e com um grupo di-
vertido. Junte-se a nós pelo Meet: 
https://meet.google.com/bht-zhar-hev

Campanha Porque Ele 
me amou

A IBMéier está envolvida com 
a Campanha Porque Ele me 
amou, de Missões Nacionais, 
e traz mais um incentivo para 
que alcancemos o nosso alvo 
como igreja.
Adquira os produtos e espalhe 
este amor por onde você for.
Encomende pelo WhatsA-
pp e consulte formas de 
pagamento e retirada: wa.
me/5521998588962
• Dedoches (Turminha Infan-
til): R$ 15,00, cada | R$ 50,00 
(combo 4 personagens)
• Máscara Infantil: R$ 8,00, 
cada (a partir de 3 anos)
• Ponteira de lápis: R$ 2,50, 
cada
• Máscara IBMéier: R$ 10,00, 
cada (adulto - tamanho único)
#servir #serVida 
#IBMéier2020

Projeto INCLUA +

Querida Família IBMéier, estamos realizando um cadastramento de todos 
que possuem alguma deficiência ou limitação, para compartilhar experi-
ências e acolhimento. Se for seu caso ou de algum membro de sua famí-
lia, permita-nos conhecer você e sua história.
Porque juntos somos mais fortes e chegamos mais longe!
Envie uma mensagem para Débora Azevedo: (21)97041-7417.

http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5521968114842
https://meet.google.com/bht-zhar-hev
https://meet.google.com/bht-zhar-hev
wa.me/5521998588962
wa.me/5521998588962


Enfermos

Adaltina de Menezes Pinheiro, Aída Amaral, Alessandra Câmara Simões, Amarilis da Costa Fontoura Cruz, Carmem Lúcia,
Cíntia Miguel da Costa, Cristiano Barbosa (irmão de Edeleusa Barbosa), Deise Barbosa de Souza (filha de Judith e Benja-
mim), 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, Luiní-
zia 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.

Igreja Batista do Méier
 CNPJ 42.214.635/0001-31

Pelo novo sistema de pagamento PIX, você reali-
za transferências direto do seu banco para a con-
ta da IBMéier, usando como chave o nosso CNPJ: 
42214635000131.

Prezado irmão, louvamos ao Senhor pela sua ge-
nerosidade. Desejamos que o nosso Deus continue 
abençoando você rica e abundantemente.
Como forma de promover cada vez mais a seguran-
ça da nossa família, bem como das dependências e 
funcionários da IBMéier, solicitamos que você prio-
rize os meios eletrônicos em suas contribuições. 
Escolha o banco de sua preferência e, por favor, en-
caminhe o comprovante do depósito ou da transfe-
rência — discriminando os valores, mês de referên-
cia e destino da contribuição — para a Tesouraria, 
pelo e-mail: tesouraria@batistadomeier.org.br ou 
pelo WhatsApp: (21) 96808-7341.
Porém, se você não puder enviar seus dízimos e/
ou ofertas pela modalidade eletrônica, por favor en-
tregue-os no envelope, devidamente preenchido, 
na igreja. Consulte o horário de funcionamento da 
Tesouraria.
Muito obrigada por investir no crescimento do Reino 
de Deus, por meio da IBMéier, e por contribuir para 
que continuemos a dar frutos para a eternidade.

Aniversariantes • Janeiro
24 - Gardênia Bastos Lira Lima, Lincoln Wesley Alves da Silva, Reginaldo 
Alves Carlos.

25 - Ana Beatriz Lenine Januário, Arthur de Sousa Taouil, Fátima Rios Ji-
menez, Ivane Coelho Rodrigues, Marcia Maria de Oliveira, Rosiley Marenda 
Ferreira, Silvana Vitor da Silva Peixoto.

26 - Aline Santarém Leal Martins Morett Romano, Eliseu Fernandes Júnior, 
Flávio Peixoto Grey, Ivone Antas, Leandro Teixeira de Castro, Mariuza Fiuza 
Miccolis, Poline Cardoso de Souza Serejo. 

27 - Rafael Melo de Oliveira.

28 - Augusto Cesar Frota Macchi, Danielle Portilho Muffareg Bosco, Emer-
son Heider Faria da Silva, Lobélia Barbosa da Fonseca, Silvio Rafael Cardo-
so Macri, Wallace Machado de Sousa.

29 - Marcella Feitosa da Silva Barboza, Maria Bispo de Souza Carrilho, Ro-
berto de Oliveira Silveira, Sylvio Leonel Pascoal Cardoso, Tayane Rodrigues 
de Lima.

30 - Erika Louzada Borges, João Batista Filho, Mauricio Henrique Sousa da 
Silva, Raquel Fuly Silva Britto. 

31 - Adriana de Aragão da Silva Gibara, Alexandre Vasconcelos Campos, 
Daniel Martinz Mendonça, Suely Diniz Marques, Vinicius Fernandes dos 
Santos.

Bodas • Janeiro
23 Alessandra e Vinicius Sirvinskas Ferreira 13 Renda 

23 Sirlane Souza e Gabriel dos Santos Pereira 5 Madeira

23 Valéria e Marcos Antonio Jesus dos Santos 28 Hematita 

24 Cleyde e Sérgio Henrique Drumond da Silva 34 Oliveira 

24 Cristina Maria e Antonio Joaquim Carvalho Ferreira 40 Esmeralda 

24 Fabiana e Wagner Oliveira Machado 12 Seda 

25 Adriana e Eduardo Alves Castelo Branco 18 Turquesa 

25 Adriana Santos e Euclides Luís P.da Silva 18 Turquesa 

25 Fabiana e Fabio Moreira dos Santos 13 Renda 

26 Marcia Garcia e Edson Nascimento da Silva 9 Cerâmica  

26 Tania e Paulo Rogério Souto Lima 36 Cedro 

27 Ana Consuelo e Romulo S. Melo 9 Cerâmica  

27 Ana Lucia e Amarildo José Sobrinho 32 Pinho 

28 Christina Maria e José Antonio G. Ferreira 32 Pinho 

28 Gessileia (Léia) e André Luiz S. Cantanhede 9 Cerâmica  

29 Jaqueline Sant’Anna e Romulo B. Trugilho 10 Zinco 

30 Fernanda e Edmilson de Jesus Lima 12 Seda 

30 Giselda e Luiz Henrique S. Ferreira 39 Mármore 

31 Cristiane e Marcelo André Cordeiro da Silva 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
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