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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

PROVAS INCONTESTÁVEIS DA VERACIDADE BÍBLICA
A Propósito do Dia da Bíblia

 O maior, melhor e mais confiável documento de todos os tempos é a Bíblia. Suas 
afirmações são continuamente confirmadas, como mostra o artigo a seguir.
Novas escavações, achados arqueológicos, escritos antigos, descobertas surpreendentes e avanços 
no conhecimento científico confirmam o que a Bíblia diz. Um recente documentário da BBC 
comprovou que o êxodo dos israelitas do Egito foi real.
 O relato bíblico da saída do povo de Israel do Egito pode ser comprovado cientificamente. 
Segundo um documentário da televisão britânica BBC, os resultados de pesquisas científicas e os 
achados e estudos de egiptólogos e arqueólogos desmentem a afirmação de que o povo de Israel 
jamais esteve no Egito. Contrariamente às teses de alguns teólogos, que afirmam que o livro de 
Êxodo só foi escrito entre o sétimo e o terceiro séculos antes de Cristo, os pesquisadores consideram 
perfeitamente possível que o próprio Moisés tenha relatado os fatos descritos em Êxodo – o trabalho 
escravo do povo hebreu no Egito, a divisão do Mar Vermelho e a peregrinação do povo pelo deserto 
do Sinai. Eles encontraram indícios de que hebreus radicados no Egito conheciam a escrita semita 
já no século 13 antes de Cristo. Moisés, que havia recebido uma educação muito abrangente na 
corte de Faraó, teria sido seu sábio de maior destaque. E isso teria dado a ele as condições para 
escrever o relato bíblico sobre a saída do Egito, conforme afirmou também um documentário do 
canal cultural franco-alemão ARTE.
 Segundo o documentário, algumas inscrições encontradas em palácios reais egípcios 
e em uma mina, bem como a descrição detalhada da construção da cidade de Ramsés, edificada 
por volta de 1220 a.C. no delta do Nilo, comprovariam que os hebreus realmente viveram no Egito 
no século 13 antes de Cristo. A cidade de Ramsés só existiu por dois séculos e depois caiu no 
esquecimento, portanto, o relato só poderia vir de uma testemunha ocular. Também as dez pragas 
mencionadas na Bíblia, que forçaram Faraó a libertar o povo de Israel da escravidão, não poderiam 
ser, conforme os pesquisadores, uma invenção de algum escritor que viveu em Jerusalém cinco 
séculos depois...
 Do mesmo modo, o mistério do monte Horebe, onde Moisés recebeu os Dez 
Mandamentos, parece que está começando a ser desvendado pela ciência. No monte Sinai, onde 
monges do cristianismo primitivo imaginavam ter ocorrido a revelação de Deus, os arqueólogos 
nunca encontraram qualquer vestígio da presença de 600.000 homens. Em contrapartida, porém, 
ao pé do monte Karkom, localizado na região fronteiriça egípcio-israelense, foram encontrados 
os restos de um grande acampamento, as ruínas de um altar e de doze colunas de pedra. Essa 
concordância com a descrição no livro de Êxodo (Êx 24.4) provaria, segundo citação dos cientistas 
na BBC, que o povo de Israel realmente esteve por um certo tempo no deserto”. (Idea Spektrum, 
8/2000)
 Não há dúvida de que os relatos bíblicos são corretos. Lemos no Salmo 119.160: “As tuas 
palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para 
sempre.”. Nosso Senhor Jesus confirmou a veracidade de toda a Palavra de Deus ao orar: “Santifica-
os na verdade; a tua palavra é a verdade” (Jo 17.17). Nessa ocasião já existiam os escritos do Antigo 
Testamento, portanto, Jesus confirmou todo o Antigo Testamento, a partir do livro de Gênesis, 
como sendo a verdade divina.
 No Egito, Israel tornou-se um grande povo, exatamente como Deus havia prometido 
a Abraão séculos antes (Gn 12.1-3). Quando Israel ainda nem existia como nação, Deus já disse 
a Abraão: “Sabe, com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será 
reduzida à escravidão, e será afligida por quatrocentos anos. Mas também eu julgarei a gente a 
que têm de sujeitar-se; e depois sairão com grandes riquezas” (Gn 15.13-14). Foi o que aconteceu 
com exatidão sob a liderança de Moisés alguns séculos mais tarde. Mas por que Israel foi conduzido 
para fora do Egito? Para tomar posse de uma terra que Deus lhe havia prometido, pois nessa terra 
deveria nascer como judeu o Salvador Jesus Cristo.
 Hoje, muitas pessoas não querem crer em Jesus e na Sua obra de salvação, por isso 
colocam em dúvida a veracidade das histórias bíblicas, pois gostariam de interpretá-las de outra 
maneira. Mas ninguém o conseguiu até hoje, pois continuamente são encontradas novas provas 
que confirmam a exatidão dos relatos bíblicos. Como poderia ser diferente, se o texto original da 
Bíblia foi inspirado pelo próprio Deus?
 Muitas falsas doutrinas, ideologias e teorias têm sua origem em uma postura contrária a 
Deus. Karl Marx e Friedrich Engels, por exemplo, odiavam tudo que dizia respeito a Deus. Charles 
Darwin também rejeitava a Deus. Ele desenvolveu a teoria da evolução porque tinha se afastado 
conscientemente de Deus. Evidentemente, quando se faz isso, precisa-se buscar uma nova 
explicação para tudo o que existe visivelmente. Mas o pensamento lógico já nos diz que aquilo que 
nossos olhos veem não pode ter surgido por si mesmo. Peter Moosleitner (que por muitos anos 
foi redator-chefe da popular revista científica alemã PM) acertou em cheio ao afirmar: “Tomemos 
a explosão inicial, talvez há 16 bilhões de anos – ali reinavam condições que conseguiam reunir, 
num espaço do tamanho da ponta de uma agulha, tudo o que forma o Universo. Então, esse ponto 
se expandiu. Segundo essa concepção, temos duas alternativas: (1) Paramos de perguntar pelas 
origens do Universo. (2) Se existe algo capaz de colocar o Universo inteiro na ponta de uma agulha, 
como poderei chamá-lo, a não ser de Deus?”.
 Mas, na verdade Deus é infinitamente maior! Ele criou tudo a partir do nada, através de 
Sua Palavra, e isso não aconteceu há bilhões de anos, mas há cerca de 6.000 anos, em apenas seis 
dias. Hebreus 11.3 diz: “Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, 
de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem.”. A Palavra de Deus não 
é apenas absoluta verdade e absolutamente poderosa, ela também salva por toda a eternidade, 
concede vida eterna, livra do juízo, e vence até a própria morte. Jesus Cristo diz: “Em verdade, em 
verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, 
não entra em juízo, mas passou da morte para a vida” (Jo 5.24).

Extraído da revista Chamada da Meia-Noite, julho de 2001.



Enfermos

Adaltina de Menezes Pinheiro, Aída Ama-
ral, Alessandra Câmara Simões, Amarilis da 
Costa Fontoura Cruz, Carmem Lúcia, Cilli da 
Silva Moraes, Cíntia Miguel da Costa (filha 
de Emilia e Amós Costa), Cristiano Barbosa 
(irmão de Edeleusa Barbosa), Deise Barbosa 
deSouza (filha de Judith e Benjamim), Ele-
osina Brito da Costa, Eliane Nunes, Gabriela 
Neves Maia Rodrigues, Gabrielle 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, Jo-
silda Afonso, Lívia Ferrão (mãe), Lucia Couto 
deMarco, Luinízia Santos, Luiz Paulo Cam-
pos, 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 An-
jos Ferreira da Silva, Rita de Cassia Lins Vieira 
Teixeira, Rosana Lemos, Sergio Ricardo Ra-
mos de Carvalho, Suzane Maria Scheidegger 
Ferrão, Teresinha de Jesus Oliveira, There-
zinha de Almeida da Costa, Vítor Carvalho 
Gomes, Zenair Gonçalves.

Nossa Campanha continua! 
A Missão do Alto Cachambi e o Janelas do Natal 
deixaram de ser parte dela, mas a Obra de Deus e o 
investimento no crescimento do Reino não vão pa-
rar! Mantenha sua contribuição ao longo dos treze 
meses programados, ou junte-se àqueles que já as-
sumiram esse compromisso, com o valor de R$ 70,00 
* , para os seguintes alvos: 
• Obras de infraestrutura no templo.
• Muro e calçada da IBMéier.
• Pavimentação do estacionamento.
Envolva-se e junte-se a nós na conquista de tudo 
o que Deus já começou a fazer. Agradecemos a 
Ele pelo que já conquistamos e continuamos con-
tando com o seu compromisso e generosidade, para 
alcançar cada um dos nossos desafios.                                  
*Este é um valor sugerido de cota ideal,para alcan-
çarmos o nosso desafio no prazo de 13 meses. Fique 
à vontade para contribuir com o que você desejar, 
seja mais ou menos do que esse valor.  

Campanha 2019
até 

04/12/2019
Saldo 

Anterior
Despesas Saldo Atual

Total 
Promessas 296.810,00 296.810,00

Total 
recebido 137.782,11 -15.456,52* 122.325,59

* Missão Batista do Alto Cachambi

Convocação AGE -  
08/12/2019
 
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 arro-
lados para reunirem-se em Assembleia 
Geral Extraordinária no dia 08 de dezem-
bro de 2019, às onze horas, no Salão de 
Cultos, para deliberarem sobre a seguinte 
pauta: 1 - Abertura, estabelecimento de 
quorum e aprovação da pauta; 2 – Mo-
vimentação de membros, com testemu-
nhos de fé e batismos; 3 - Encerramento.

Convocação AGE 
11/12/2019 

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 arrola-
dos para reunirem-se em Assembleia Ge-
ral Extraordinária no dia 11 de dezembro 
de 2019, às dezenove horas e trinta mi-
nutos, no Salão de Cultos, para delibera-
rem sobre a seguinte pauta: 1 - Abertura, 
estabelecimento de quórum e aprovação 
da pauta; 2) Informações; 3) Relatório da 
Comissão de Membros; 4) Relatórios Fi-
nanceiros; 5) Parecer do Conselho Fiscal 
sobre Relatórios Financeiros; 6) Cons-
tituição da Comissão para tratar da Lei 
Geral de Proteção de Dados; 7) Comis-
são de Membros – Substituição de com-
ponente; 8) Formalização de saída de 
componente do Ministério Diaconal; 9) 
Encaminhamentos da Diretoria Executi-
va; 10) Aprovação de Atas Anteriores; 11)  
Encerramento.



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?

Recados do MEM.

• A MCM esteve em viagem missionária a Barreiras - Bahia, entre os dias 20 a 28 de novembro, junto ao Lar Davi Gomes.Agradecemos a Deus pela 
dedicação e cumprimento do IDE com tamanho amor.
Que o Senhor continue abençoando e renovando as forças de cada uma que se dedicou em tão bela obra.
• Nossa Ceia de Natal está se aproximando. Envolva-se! Não deixe de viver conosco esse momento de amor e solidariedade. Procure a equipe e saiba 
como participar.



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
8 Bruna e Thiago Maximo Almeida 7  Lã 

8 Nilza e Joaquim Castro Sousa 56 Malaquita 

9 Aguida e Edimar Chaves 30 Pérola 

9 Ana e Gerson Cardoso da Silva 19 Água Marinha 

9 Edir e Walmir Ferreira dos Santos 36 Cedro 

10 Elaine e Hélcio Fidelis de A. Page 21 Zircão 

10 Márcia e Emerson Guerra N. Gregório 20 Porcelana 

10 Rafaela e Menahem Castro Rodrigues 8 Barro

11 Marcella e Thiago Mesquita Acha 1 Papel 

11 Nely e Francisco Martins B. Marques 15 Cristal 

12 Alzira e João Baptista Dantas da Silva 32 Pinho 

12 Ana e Helio Vasconcelos de Carvalho 32 Pinho 

12 Edila e Marcelo Rosa Ferreira 21 Zircão 

12 Ester e Marcio Ricardo Assumpção 27 Crisoprásio 

13 Selma e Edson Magalhães Filho 33 Crizopala 

15 Jaqueline e Neirenilson Barros Gomes 8 Barro

15 Manuella e Igor da Silva Freitas 4 Flores

16 Ana e Antônio Sidney Rodrigues da Silva 1 Papel 

16 Andréia e José Emilson de Oliveira 13 Renda 

 Aniversariantes  - Dezembro
08 - Analuíza Guimarães Neves, Benaia Monte Lage Thomé, Conceição 
da Costa Palma, Ozenete Maria Alves dos Santos, Renato Soares de 
Oliveira, Tatiana Avila Cruz Sampaio Siqueira.

09 - Aíla Maria de Souza Barreto, Carolina Vieira de Macedo, Cleia 
Azevedo dos Santos, Daniel Augusto Ferreira de Souza, Iolanda Coelho 
Rodrigues, Juliana Peres de Sousa, Pedro Vitorino Pereira Moreira. 

10 - Andreia da Conceição dos Santos, Ary Marques de Oliveira, Helena 
Reis Corrêa. 

11 - Alan Lima da Silva, Cleitom Marcos Alves de Siqueira, Luís Felipe 
Lima de Freitas Souza, Maria Fernanda Pinheiro Barreto, Mirian Maura 
Brandão Martins. 

12 - Antônio Sidney Rodrigues da Silva, Edmilson de Jesus Lima, Joelma 
Rangel de Oliveira, Maria Fernanda Cerri Moreno, Maria José de Oliveira 
Pereira, Vanessa da Silva Lima Antunes dos Santos. 

 13 - Aline Oliveira Mendonça Martins, Ana Cristina Santana Marques, 
Jaqueline Marques Gonçalves, Josefa Simplicio Pereira, Leonardo Fontes 
Farias, Luzia Helena de Moura Barbosa, Mateus Vieira Granja. 

14 - Alda Zeny Silva Nascimento.

15 - Elcio Soares Palma

16 - Antonio Vieira Sias, Noemi Nogueira de Lemos Ferreira da Silva, 
Paulo Barboza Vieira, Shirley dos Santos Fraga Mendonça.


