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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 

Luis Armando de Oliveira
Comunhão 

Rute Gomes Ferreira
Diaconal 

Maria Isabel Barreto Marques Silva
Ensino e Discipulado 
Pr. Pedro Jorge Farias

Evangelismo e Missões
Lívia Fontes Farias

Juventude
Pr. Israel Vieira Magalhães

Frente Missionária
Missão Bethesda

Pr. Augusto Leandro Araújo

É HORA DE PESAR O PASSADO, 
OLHANDO PARA O FUTURO

 Para a maioria de nós, cada início de novo ano nos anima com 
a antecipação do que podemos esperar para os próximos doze meses. 
Sempre achei interessante imaginar as coisas maravilhosas que o futuro 
reserva para mim e minha família. Contudo, prefiro gastar algum tempo 
refletindo sobre o ano que termina, lembrando das muitas ocasiões em 
que experimentei a fidelidade de Deus.
 Procuro praticar isso como uma disciplina espiritual para não 
me perder em tantos sonhos, nem me deixar levar pelo incerto ou me 
esquecer do que nos trouxe até aqui. “Quero trazer à memória o que 
me renova a esperança”, já disse o profeta Jeremias.
 Deus sempre soube que Seus filhos precisavam de algo que 
lhes fizesse lembrar Sua bondade e fidelidade em sua vida. Êxodo 
12 nos conta que, depois de 430 anos de cativeiro no Egito, Deus 
preparou o povo para libertação. Ele os avisou que abateria todo o filho 
primogênito dos egípcios, mas pouparia seus primogênitos. Para isso, 
deveriam sacrificar um cordeiro sem manchas e passar o sangue nas 
ombreiras das portas.
 Através deste ato sem precedentes, Ele lhes concedia um novo 
começo. Em consequência, eles ganharam um ano novo, que começava 
com o mês de Abibe. Por milhares de anos, seus descendentes têm 
celebrado a Páscoa em memória do que Deus fez por eles. O significado 
desse ritual anual é um encorajamento que lembra ao povo de Deus 
como ele foi salvo e protegido por Ele.
 Deus disse: “Quando os seus filhos lhes perguntarem: ‘O que 
significa esta cerimônia?’, respondam-lhes: É o sacrifício da Páscoa ao 
Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou 
nossas casas quando matou os egípcios” (Êxodo 12.26-27).
 Como eles, devemos fazer uma parada em meio à nossa contínua 
marcha rumo ao futuro e considerar como Deus tem trabalhado em 
nossas vidas no passado recente. Se ponderar sobre o que Deus tem 
feito por você, isso lhe servirá de inspiração e o capacitará a prosseguir 
de modo confiante.
 Quando 2019 se aproxima do fim e 2020 já aponta, todos 
estaremos ocupados em fazer planos e estabelecer metas para o 
ano vindouro, e não seria sábio deixar de fazer isso. Entretanto, não 
subestime o valor de celebrar a bondade de Deus para com você ao 
longo do ano tão difícil que passou. Você ficará surpreso ao se lembrar 
do quanto Ele tem feito em meio aos desafios do ano que termina.
 Ao lutar para trabalhar com integridade durante o novo ano, 
que sintamos segurança no fato de Deus ter-nos dado exemplos de 
Sua fidelidade e a certeza de que Ele continuará a fazê-lo no futuro!

Com carinho,
Seu pastor



Nossa Campanha continua! 

A Missão do Alto Cachambi e o Janelas do Na-
tal deixaram de ser parte dela, mas a Obra de 
Deus e o investimento no crescimento do Rei-
no não vão parar! Mantenha sua contribuição 
ao longo dos treze meses programados, ou 
junte-se àqueles que já assumiram esse com-
promisso, com o valor de R$ 70,00 * , para os 
seguintes alvos: 
• Obras de infraestrutura no templo.
• Muro e calçada da IBMéier.
• Pavimentação do estacionamento.  
                               
*Este é um valor sugerido de cota ideal,para al-
cançarmos o nosso desafio no prazo de 13 me-
ses. Fique à vontade para contribuir com o que 
você desejar, seja mais ou menos do que esse 
valor.  

Campanha 2019
até 

10/12/2019
Saldo 

Anterior
Despesas Saldo Atual

Total 
Promessas 296.810,00 296.810,00

Total 
recebido 149.694,96 -37.486,42 112.208,54

Convocação AGE -  
29/12/2019
 
O Presidente da Igreja Batista do Méier, Pr. João 
Reinaldo Purin Jr., na forma dos artigos 20 e 
21 do seu Estatuto, convoca todos os membros 
regularmente arrolados para reunirem-se em 
Assembleia Geral Extraordinária HOJE, dia 29 
de dezembro de 2019, às dez horas, no Salão 
de Cultos, para deliberarem sobre a seguinte 
pauta: 1 - Abertura, estabelecimento de quorum 
e aprovação da pauta; 2 – Movimentação de 
membros, com testemunhos de fé e batismos; 
3 - Encerramento.

Síntese de AGE - 11/12/2019

I – Pauta: Aprovada. II - Informações: Sem 
informações a registrar. III - Relatório da 
Comissão de Membros:  Ativos - 1508; Inativos 
- 317; Total - 1825. Aprovado. IV e V - Relatórios 
Financeiros de Julho/2019, Agosto/2019 e 
Setembro/2019 e respectivos pareceres do 
Conselho Fiscal: Aprovados; VI – Constituição 
de Comissão para tratar da Lei Geral de 
Proteção de Dados: Rodrigo Costa dos Santos 
(coordenador); Geraldo Jorge Caputo; Mary 
Ruth Avelino dos Santos Schulze; Amanda 
do Carmo Lopes Olivo Mendonça Monteiro; 
Jaber Lopes Mendonça Monteiro; Silvio Rafael 
Cardoso Macri. Aprovada.  VII – Comissão 
de Membros: Substituição de componente: 
Aprovado nome de Anderson dos Santos 
Sampaio, em substituição a Jassonilton 
Izidoro da Silva. VIII - Formalização de saída 
de componente do Ministério Diaconal: 
Geraldina Fernandes de Lima, a pedido.  IX 
- Encaminhamento da Diretoria Executiva: 
Solicitação da Junta de Missões Mundiais 
para formação de Concílio Examinador ao 
Ministério Pastoral do Ir.  Daniel da Cruz Moulié 
Corrêa. Aprovado; X - Aprovação de Atas: AGE 
02/10/2019 - Aprovada, com retificação no texto 
das linhas 168 e 169; AGO 24/11/2019 e AGE 
08/12/2019 - Aprovadas. XI – Encerramento.

Colóquio

Encerramos nosso ciclo de de-
bates a partir da obra “Inteligên-
cia humilhada”, de Jonas Madu-
reira; em breve ofereceremos 
mais detalhes de nossas experi-
ências. Nosso próximo encon-
tro será no dia 19 de janeiro, 
às 11h, na sala 404; trabalha-
remos com o livro “O evange-
lho em uma sociedade plura-
lista”, de Lesslie Newbigin. Para 
o autor, conhecer a verdade é 
sempre uma experiência arris-
cada e requer um compromis-
so pessoal, e isso pede mais do 
que uma simples investigação. 
Esperamos que você encontre 
motivação para envolver-se 
com o tema. Para uma partici-
pação produtiva você deverá ler 
a obra antes do encontro, pois 
não se trata de uma palestra, 
mas de um momento de troca 
de impressões, compreensões 
e incompreensões advindas da 
leitura.
Leia, estude e compartilhe.

Nascimento 

Maria Luísa nasceu dia 22 de 
dezembro, filhinha querida do 
casal Marcella Mello de Souza 
e Thiago Mesquita Acha, que 
celebram sua vida. Parabéns, 
queridos irmãos, a igreja se 
alegra com vocês, desejando 
que Maria Luísa cresça sob a 
graça e infinitas bênçãos do 
nosso Deus.



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

Data do Preenchimento:
____/____/2019

E-mail:

Tel.:

QUAL A SUA DECISÃO HOJE?

Enfermos
Adaltina de Menezes Pinheiro, Aída Amaral, Alessandra Câmara Simões, 
Amarilis da Costa Fontoura Cruz, Carmem Lúcia, Cilli da Silva Moraes, Cín-
tia Miguel da Costa (filha de Emilia e Amós Costa), Cristiano Barbosa (irmão 
de Edeleusa Barbosa), Deise Barbosa deSouza (filha de Judith e Benjamim), 
Eleosina Brito da Costa, Eliane Nunes, Gabriela Neves Maia Rodrigues, Ga-
brielle Baptista da Silva, Helio Pinto da Silva, Iraci Rodrigues, Jannes Gomes 
Ferreira Filho (Janinho), João Maria da Silva, João Pedro (sobrinho de Jo-
siane Cristina), Josiane Borralho da Silva, Josilda Afonso, Lívia Ferrão (mãe), 
Lucia Couto deMarco, 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 Ribeiro Fontes (mãe de Arlete Farias), Noemia 
Vieira Barbosa, Otília dos Anjos Ferreira da Silva, Rita de Cassia Lins Vieira 
Teixeira, Rosana Lemos, Sergio Ricardo Ramos de Carvalho, Suzane Maria 
Scheidegger Ferrão, Teresinha de Jesus Oliveira, Therezinha de Almeida da 
Costa, Vítor Carvalho Gomes, Zenair Gonçalves.

Leitura Bíblica 2020

Já estão disponíveis os roteiros com os textos bíblicos (versão 
EPUB) para tablet e smartphone, no nosso aplicativo e no site.
São três formatos para leitura: sequencial, trechos selecionados 
e o plano de leitura MCheynne.
Você encontra no app e no site as instruções para fazer o 
download e instalação.



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.

Igreja Batista do Méier: CNPJ 42.214.635/0001-31
Entregue seu comprovante no envelope, 

discriminando os valores e mês de referência, 
ou encaminhe para o e-mail 

tesouraria@batistadomeier.org.br 
Você também pode enviar pelo número do 
whatsapp (21) 96808-7341,  exclusivo para 

assuntos relacionados à tesouraria.

Prezado irmão, convidamos você a adotar um 
novo procedimento para entrega de seus dízimos 
e/ou ofertas: faça, preferencialmente, depósito 
bancário em Conta Corrente da igreja, cujos da-
dos são informados neste boletim, seguindo as 
instruções referentes ao envio do comprovante
por e-mail ou pelo envelope próprio. É possível, 
ainda, valer-se de máquina de cartão de débito, 
disponível em nossa secretaria; entretanto, à se-
melhança do uso de cheques, esta opção
traz custos financeiros, por acarretar cobrança de 
taxas pelos bancos.
Sua cooperação trará economia para nossos 
cofres, permitindo o melhor emprego das con-
tribuições em atividades-fim da igreja. A menor 
movimentação de dinheiro em espécie e em che-
ques também favorecerá a segurança de nossos 
ambientes de culto, aos domingos, e das depen-
dências de trabalho - tesouraria e secretaria - ao 
longo da semana.

Bodas - Dezembro
22 Hilza e João Maria da Silva 68 Chumbo 

22 Lídia e Marcos David 32 Pinho 

22 Lindacy e Rogério Pinheiro da Silva 35 Coral 

23 Juliana e Thiago Durães Barboza 8 Barro

23 Rita e Walmir Ferreira do Nascimento 24 Opala 

26 Amanda e Arthur Silva dos Santos 9 Cerâmica  

26 Ana e Ernesto José Soares de Carvalho 5 Madeira

27 Adriana e Mauro Januário 22 Louça 

27 Amarílis e Elias Fontoura da Cruz 42 Prata dourada 

27 Sara e Alexandre Antonio da Silva 17 Rosa 

28 Ana e Alexandre Magno Leitão da Silveira 18 Turquesa 

 Aniversariantes  - Dezembro
29 - David Reis Ribeiro, Elcy Machado de Cerqueira, Eva Alecrim 
Domingues Tatagiba, Luis Armando de Oliveira, Paulo de Tarso Reis 
Ribeiro.

30 - Francisco Luiz Passy Marques, Gabriella de Paula Prates, Selma 
Gonçalves Paschoal Espíndola Pessoa.

31- Elianderson Pereira da Silva, Miriam Gomes Nogueira, Priscila 
Pretestato Ferreira Marques.

Aniversariantes - Janeiro
01 - Maria Angélica Portelinha, Marysse Lanes Pereira Ferreira Monteiro, 
Sebastião Neves da Silva, Sergio Ramos Soares, Therezinha de Almeida 
da Costa. 

02 - Dandy Ralph de Oliveira Brandão, Israel Braz dos Santos, Leonardo 
Custódio de Jesus, Maria de Almeida Silva, Renata dos Santos da Silva, 
Thomás de Carvalho Araujo, Walter Francisco das Chagas Filho.

03 - Dalmir Ferreira Gama.

04 - Edeleusa Barbosa Monteiro, João Ricardo do Amaral Thomé, 
Marcelo Pires Corrêa, Marcio Francisco Casanova Paula, Maria Eduarda 
Nascimento Sant’Anna, Orlando dos Santos Souza, Rafael Jorge 
Nogueira Moutinho Queiroz, Renato Jorge Nogueira Moutinho Queiroz, 
Silvia Mendes da Silva Pavan, Thâmily Alves da Silva.

Bodas - Janeiro
2 Katia e Renato Teixeira Lacerda 38 Carvalho 

3 Miriam e Claudio Ferreira Coutinho 44 Carbonato

4 Luci e Velcino Povoas de Miranda 51 Bronze 

5 Maria Luiza e Joaquim Guilherme Diniz 35 Coral 

6 Janete e Carlos Henrique da Silva Soares 33 Crizopala 


