
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 36
05 de setembro de 2021

Arte: Luiz Menezes

“TIVEMOS DE NOS SEPARAR POR UM TEMPO” – 1Ts 2.17

 Chegou o dia tão esperado há meses. Depois de tanto tempo, retornamos 
aos nossos cultos presenciais. Desde 15/03/2020 decidimos suspender nossas ati-
vidades em nossa sede. Não fomos obrigados! Na verdade, entendemos que era 
nossa parcela de contribuição para conter o avanço da COVID-19 em nossa ci-
dade. Além disso, não queríamos que nossos encontros, sempre tão calorosos e 
cheios de abraços e afeto, fossem um meio de disseminar o vírus Sars-Cov-2 en-
tre as pessoas que amamos e das quais devemos cuidar. Ainda que pese a sensa-
ção de que poderia ser um grão de areia na imensidão da praia do caos, tivemos 
a convicção de que não poderíamos ficar de braços cruzados. A propósito, braços 
cruzados foi o que não existiu no contexto do ministério da IBMéier!
 Por outro lado, não foi fácil segurar o ímpeto de querermos estar juntos. 
Diversas vezes ensaiamos o retorno. Porém, o cenário sempre se mostrava desfa-
vorável – aumento do número de casos graves, óbitos, taxa de transmissão, ondas 
e incertezas.
 Assim que tudo começou, uma frase muito me impactou. Miriam Grob-
man escreveu: “A incerteza é a nova certeza”. Isso tornou-se uma verdade que me 
acompanhou e pautou todo o meu aprendizado nesse tempo. Nunca foi tão clara 
a percepção de que o mundo funciona sobre incertezas recorrentes. Em contras-
te a essa verdade, o que nos sustentou e sustentará é a certeza que permanece: 
Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre!
 De uma hora para outra, a agenda do mundo mudou. Tivemos que 
reaprender as coisas mais básicas do nosso dia a dia. Nenhuma certeza seria 
tão forte que resistiria a questionamentos ou a uma tempestade perfeita como  
essa pandemia.
 O que mais confrontador aprendi foi que a igreja pode e deverá ser 
melhor do que tem sido. Esse tempo de incertezas, de perdas, de distanciamento, 
serviu de algum modo para nos fazer avaliar o que é e o que não é ser igreja. 
Entendemos melhor o tal movimento de gente que vem e vai, gente que vai e 
volta, gente que vem e fica. Pessoas foram, mas pessoas também vieram. Estas, 
sem sequer terem nos conhecido presencialmente. A mensagem anunciada e o 
ministério realizado tocaram pessoas que se uniram a nós em meio à tempestade.
 Portas fechadas não nos impediram de ser igreja, de servir, de amar, de 
alcançar pessoas. Supreendentemente, conseguimos até chegar mais longe e 
a mais gente que anteriormente não era possível. Nossas organizações, sejam 
as de ensino, de diaconia, de missões, de administração, de adoração, mantive-
ram seus esforços no máximo para continuarmos conectando pessoas entre si  
e com Deus.
 A igreja deste recomeço deverá ser mais sensível, mais atuante, mais 
relevante. Afinal, pudemos perceber o quanto faz falta estar perto, andar junto, 
olhar nos olhos e ver o sorriso no rosto. Sorriso este, que muitas vezes nos faltou 
quando choramos pessoas amadas que se foram. Como fizeram falta aquela uma 
palavra, aquele último abraço...
 Somos aprendizes, discípulos de Jesus. Que este retorno, que mais pare-
ce um recomeço, proporcione a todos nós oportunidade de sermos diferentes do 
que éramos. Diferentes, não. MELHORES!!!

Hoje, com uma alegria indescritível,
Seu pastor



Recados do MEM
 
Ceia de Natal “Amor Transforma - Juntos à mesa”
Dezembro se aproxima e com ele nossa Ceia de Natal para 
pessoas em situação de rua. 
Ore conosco pelo direcionamento de Deus para esse tem-
po e prepare-se para se envolver nesse movimento de 
evangelização!
Fique atento, pois em breve teremos mais informações!

Missão Bethesda
Venha fazer parte da equipe da Missão Bethesda! 
Você pode se envolver com essa frente evangelística e 
exercer seu ministério com crianças, juniores, adolescen-
tes, jovens, mulheres e homens. Escreva para:
missoes@batistadomeier.org.br e participe conosco.

Campanha Missões Nacionais 2021
A campanha de Missões Nacionais está chegando! 
Prepare-se para o que Deus quer falar ao seu coração nesse 
tempo! 
JESUS CRISTO É A ÚNICA ESPERANÇA
DIVISA
“E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo 
do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, 
pelo qual devamos ser salvos.” Atos 4.12

Retorno aos Cultos Presenciais - 
Domingo: 9h e 11h

Garanta a sua vaga a partir da quinta-feira anterior ao 
domingo de seu interesse. VAGAS LIMITADAS!
• Inscreva-se: bit.ly/setembroibmeier
Os ingressos são gratuitos e individuais. Caso você 
queira inscrever mais alguém (família ou convidados), 
será necessário um ingresso para cada um.
Conheça nossas Regras de Ouro e saiba tudo o que 
estamos fazendo para proteger os participantes dos 
nossos cultos: 
www.batistadomeier.org.br/orientacoesderetorno

Convocação de AGE – 09/09/2021

O Presidente da Igreja Batista do Méier, Pr. João Reinaldo 
Purin Jr., na forma dos artigos 20 e 21 do seu Estatuto, con-
voca todos os membros regularmente arrolados para reu-
nirem-se em Assembleia Geral Extraordinária no dia 09 de 
setembro de 2021, às dezenove horas e trinta minutos, em 
primeira convocação, com 1/10 dos membros ativos civil-
mente capazes, ou às dezenove horas e quarenta e cinco 
minutos, em segunda convocação, com qualquer número, 
em caráter excepcional, em função da pandemia – Covid 
19, pela Plataforma Digital ZOOM, conforme prevê a Lei 
14.010/20, em seu Artigo 5 e Parágrafo Único. A assembleia 
será aberta na plataforma Zoom e disponibilizada por link 
enviado aos e-mails cadastrados na igreja para os mem-
bros civilmente capazes, ativos, maiores de 18 anos. A pau-
ta para deliberação é a seguinte:  1) Abertura, Estabeleci-
mento de Quórum e Aprovação da Pauta; 2) Informações; 
3) Aprovação de Ata - AGO 26/07/2021; 4) Relatório da Co-
missão de Membros; 5) Relatórios Financeiros - Fevereiro e 
Março/2021; 6) Parecer do Conselho Fiscal sobre Relatórios 
Financeiros - Fevereiro e Março/2021; 7) Composição da 
Comissão de Indicações 2022; 8) Homologação de indica-
ção do irmão Diogo Souza de Aragão para a Coordenação 
do Ministério de Adoração e Culto (MAC); 9) Planejamento 
Estratégico - 2030; 10) Encaminhamentos da Diretoria Exe-
cutiva; 11) Encerramento.

http://bit.ly/setembroibmeier
http://www.batistadomeier.org.br/orientacoesderetorno


PREPARAMOS TUDO PARA 
RECEBER VOCÊ EM SEGURANÇA



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

http://wa.me/5521972568619
http://bit.ly/vistoenaovisto
http://bit.ly/estudobiblicoibmeier


Querida família IBMéier,

O mundo está acompanhando os Jogos Paralímpicos 
de Tóquio 2020, entre 24 de agosto a 5 de setembro de 
2021. Esse é um acontecimento que coloca a pessoa 
com deficiência em grande destaque e faz a sociedade 
mundial refletir sobre o papel essencial da inclusão. Em 
22 de setembro comemoramos o Dia Nacional do Atleta 
Paralímpico.

Para homenagearmos esses eventos, iremos trazer se-
manalmente, no boletim deste mês de setembro, um 
panorama sobre a história dos jogos e sobre alguns 
personagens ilustres, entre eles Aldo Miccolis, que era 
membro de nossa igreja e um grande orgulho para toda 
a família IBMéier.

A prática de esportes por pessoas com deficiências é do-
cumentada há muito tempo, porém, foi um médico cha-
mado Guttmann que desenvolveu um programa espor-
tivo para reunir os pacientes em uma competição, em 
1948; o evento ficou conhecido como Stoke Mandeville 
Games. O nome é uma referência ao local onde o centro 
de reabilitação se situava: a vila de Stoke Mandeville, na 
Inglaterra.

Ele passou a ser realizado anualmente e, em 1952, re-
cebeu atletas estrangeiros pela primeira vez. Seu cresci-
mento fez com que deixasse de ser exclusivamente para 
pacientes, acolhendo também pessoas com deficiência 
que se dedicavam ao esporte como prática de vida.

Em 1960 definiu-se que a edição dos Stoke Mandeville 
Games seria levada para a cidade que sediava os Jogos 
Olímpicos. Essa foi considerada a primeira edição dos 
Jogos Paralímpicos da história, realizada com a presença 
de 400 atletas de 23 países. Somente a partir de 1964, em 
Tóquio, a programação esportiva passou a ser conhecida 
como Jogos Paralímpicos.

Entre os anos de 1968 e 1984, as edições dos Jogos Pa-
ralímpicos foram realizadas em sedes diferentes das dos 
Jogos Olímpicos, porque as sedes olímpicas não de-
monstraram interesse em adaptar sua estrutura para re-
ceber os atletas Paralímpicos.

A partir de 1988 se oficializou que os Jogos Paralímpi-
cos seriam realizados na mesma cidade-sede dos Jogos 
Olímpicos. O evento, sediado em Seul, até hoje é consi-
derado um marco nos esportes Paralímpicos, pois per-
mitiu que os atletas Paralímpicos utilizassem a mesma 
estrutura dos atletas olímpicos.

Foi garantida, assim, mais atenção midiática aos esportes 
Paralímpicos, bem como melhores patrocínios e a maior 
profissionalização das modalidades. Um sinal claro dessas 
novas condições foi a criação, em 1989, do Comitê Paralím-
pico Internacional, instituição que reuniu comitês Paralím-
picos de centenas de nações e passou a organizar os Jogos 
Paralímpicos.

Tal reconhecimento permitiu que os Comitês Olímpico e 
Paralímpico se aproximassem e firmassem acordos que 
aumentaram a cooperação entre ambos. Um dos acordos, 
como citado, foi a definição de que a escolha da sede olím-
pica automaticamente definiria a sede Paralímpica. Com 
isso, o comitê organizador local assumiria a responsabili-
dade de realizar os dois eventos.

Na próxima semana traremos mais informações. 
Aguardem!

 E você? Conhece ou é uma pessoa com deficiência? Caso 
seja seu caso ou de algum membro de sua família, o Proje-
to 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.



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.

Bodas • Setembro
01 Jacira e Clesio de Jesus Furtado 36 Cedro

01 Edilene e Luiz Augusto Lima Petrópolis 25 Prata

04 Marcia e Hermington Chianca Couto 06 Açúcar ou Perfume

04 Ana Maria e Valdir Soares da Silva 38 Carvalho

05 Monique e Daniel de Oliveira Camargos 05 Madeira ou Ferro

05 Livia e Victor de Rezende Cunha 05 Madeira ou Ferro

06 Jurema e Ageu Bastos do Bomfim 45 Platina

06 Fátima e Delmo Gonçalves Rocha 29 Erva

06 Claudia e Hamilton Lima Agarez 08 Barro ou Papoula

06 Antonia e Renato de Aguiar Pereira 14 Marfim

07 Alessandra e Emerson Moraes Teixeira 14 Marfim

07 Elisabeth e Orlando Augusto de Oliveira 29 Erva

07 Amanda e Rafael Dionizio Cabral 07 Latão ou lã

09 Verônica e André Luiz Barbosa 09 Cerâmica ou vime

10 Thamara Sara e Gabriel Lopes Moreira 11 Aço

11 Thaila e Wagner Pinheiro de Carvalho 02 Algodão

12 Maria do Carmo e Ailto Coelho dos Santos 56 Malaquita

12 Elci Francisca e Josias da Costa 07 Latão ou lã

12 Ingrid e Marcelo Macedo Curty 05 Madeira ou Ferro

Aniversariantes • Setembro
05 Antonieta Ferreira Lorena, Elisa Rangel Telles, Jaqueline Lucio da Sil-
va, Leonardo Vasques Souza de Castro, Margarida Rodrigues Figueiredo 
Ferreira

06 Clarissa Oliveira do Espírito Santo, Dinaldo Ferreira Lopes, Jurema 
Mello do Bomfim, Ricardo Siqueira de Macedo, Silvia Marcia Silva Zua-
nizzi Machado

07 Amanda Cipriano Batista de Oliveira, Augusto Cesar da Silva Pinto, 
Cristiane Ferreira da Silva, Daniele de Jesus, Martins Bezerra Silva, Eliel-
son José da Silva, Jacira Barbosa de Pinho, Joás de Souza Cabral, Kedma 
de Araujo Freire Brazão Teixeira, Myriam da Fonseca Cabral, Susana Ra-
quel Moreira Gonçalves Ferreira

08 Eduardo Pimentel Ferreira

09 Danielle Torres de Souza Alves, Francisca do Nascimento Souza, Ja-
naina Barrozo, Lina Wanzeller, Maria Cabral Rêgo, Simone Lopes Monção, 
Walter de Sousa Borges

10 Angela Maria Prado dos Santos, Carlos Alberto Gonçalves da Silva, 
Juliana Dantas Azambuja Rei da Costa, Keilah de Araujo Freire Brazão 
Teixeira, Marcia Maria Xavier da Silva

11 Adylia de Barros Marinho, Jurema Célia Custódio da Silva, Kátia Regina 
Rodrigues da Silva

12 Leonardo Guimarães Ferreira Vieira, Marta Francisca Teixeira Potente, 
Thiago Souza Julianelli, Vitória Greice da Costa Gomes da Silva



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 ou nos envie por email:
secretaria@batistadomeier.org.br.
Obrigado

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.

Utilize o Acrobat Reader para acessar toda a interatividade do formulário

E-mail

Nome

Endereço

Bairro

Telefone
Membro

Atualizar dados

Convidado

CEP

Nascimento

Estado Civil

Qual sua decisão hoje?

Quero ser batizado

Reconciliar-me com Cristo

Quero ser membro da Igreja

Conhecer mais sobre o Evangelho

Sexo

Solteiro Casado Outro

M F

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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