
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  30
25 de julho de 2021

Arte: Luiz Menezes

AOS POUCOS, VAMOS CAMINHANDO E CHEGAREMOS!

 Na última terça-feira, dia 20 de julho, celebramos o primeiro culto presencial após 
o início da pandemia da COVID-19 no Brasil. O culto foi feito como um teste e avaliação 
para o retorno presencial de todas as atividades. Para esse culto, convidamos os idosos 
por já terem sido vacinados. Foi uma experiência memorável. Compartilho com você o 
texto escrito pela irmã Jaqueline Pacheco, esposa do Pr. Fabrício, que foi lido na abertura 
daquele culto.

 Uma época: 15 de março de 2020 a 20 de julho de 2021. 401 dias. Ou, mais pre-
cisamente: 1 ano, 4 meses e 12 dias. Um organismo minúsculo, 100.000 vezes menor do 
que uma semente de mostarda. COVID-19. Distanciamento social.
 Vimos nossas vidas mudarem literalmente num piscar de olhos. Máscara, álcool 
em gel, quarentena... Parecia coisa de filme. Uma realidade antes inimaginável apresen-
tou-se diante de nós. E se estabeleceu. E durou mais do que pensávamos. Muito mais.
 Nesse período, filhos foram impedidos de verem seus pais, avós, tios, irmãos,  
sobrinhos... Fomos separados abruptamente das pessoas que mais amamos.... Sim!... Mas 
NÃO da pessoa que mais nos ama!
 Deus, o nosso Pai de amor, não esteve ausente um segundo sequer desses 401 
dias. Ele mesmo nos garantiu, através da sua Palavra, que nada, absolutamente nada, nem 
dimensão alguma, poderia fazer separação entre nós e o seu imenso amor.
 Quando olhamos e vemos o quanto já caminhamos desse deserto existencial 
ao qual fomos submetidos, uma mensagem sobressai em nossa mente: “...como fui com 
Moisés, assim serei contigo; não te deixarei nem te desampararei.” Tais palavras foram 
ditas à Josué, mas hoje caberiam perfeitamente ao Luiz Carlos Improta, à Josilda Afonso,  
ao Bruno De Bonis, à Wilma Ferreira, à Néia Almeida, ao João Reinaldo Purin Jr...
 O cuidado do Senhor por meio do outro esteve evidente em cada detalhe: atra-
vés das orações dispensadas, da ligação telefônica de um irmão, em uma chamada de 
vídeo com a família, nas celebrações transmitidas pela internet... Vimo-nos igreja de casa 
em casa, longe dos olhos, mas perto do coração. Sacerdotes uns dos outros. Cuidamos e 
fomos cuidados.
 Aos poucos, nós que somos partes de um inteiro, de um só corpo, vamos nos 
reunindo, nos reagrupando. Com cautela, respeitando os protocolos ainda estabelecidos. 
Entretanto, é inevitável pensar que aquele inteiro que fomos, antes da pandemia, já não 
será possível mais sê-lo. Alguns amigos, irmãos queridos, não estarão mais entre nós. O 
silêncio do vazio que deixaram ecoará a cada instante em nossa mente e coração.
 Diante dessa perspectiva, temos à nossa frente o desafio de readaptarmo-nos à 
vida a partir das perdas e restrições que sofremos. Nas palavras de um conhecido padre, 
será necessário atravessarmos um período de cicatrização, onde precisaremos reconciliar 
aquilo que queremos com aquilo que não podemos.
 Pacientemente caminharemos. Hoje demos um passo, um importante passo, 
amanhã certamente daremos outro e depois mais outro... até que todos estejamos juntos 
na mesma marcha. Pois, como bem disse o poeta, “O Caminho nos ensinou a caminhar 
cantando como convém a nós e aos que vão conosco, pois já não vamos mais sozinhos”...
 Assim, querida família IBMÉIER, permaneçamos firmes e sensíveis ao que o Se-
nhor quer realizar em nós, e através de nós, nesse tempo. Há ainda muito a ser feito! En-
quanto tivermos vida, vivamos! E vivamos, sobretudo, para a glória de Deus!
 Venham! Vamos juntos adorar Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do 
que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A 
Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus! Por todas as gerações, para todo o sempre!
 Amém!



Culto da Terceira Idade

Na última terça-feira (20), às 16h, como disse o Pr. Fabricio Pacheco: “vivemos um momento histórico e depois de 
401 dias ou, mais precisamente, 1 ano, 4 meses e 12 dias” aconteceu um evento teste, que avaliou a segurança para 
o retorno às nossas celebrações presenciais. Respeitando todas as medidas de afastamento físico e os protocolos de 
segurança, finalmente pudemos prestar culto ao Senhor em nosso templo, com a participação de um pequeno grupo 
dos irmãos da terceira idade. Confira algumas fotos desse momento inesquecível. Assista a este culto em: youtube.
com/ibmeier



ONE – Curso Para Noivos

ONE – Curso Para Noivos – será novamente oferecido à nos-
sa membresia. Ele foi escrito e delineado especificamente 
para aqueles que vão se casar pela primeira vez, e são uti-
lizados somente princípios bíblicos que, quando aplicados, 
respondem a perguntas eternas. Os participantes já devem 
ter 18 anos de idade e estar noivos ou seriamente conside-
rando o noivado, e precisam se comprometer em participar 
do curso inteiro, a não ser que a decisão de terminar o rela-
cionamento seja tomada durante o curso.
Por que enfocar os casais que namoram seriamente? Porque 
“namorar seriamente” é um passo em direção ao que signifi-
ca ser um compromisso para o resto da vida. Este curso leva-
rá os casais da única vida que conhecem, a vida de solteiro, 
para a impressionante jornada chamada casamento. Não é 
um curso para se “sentir bem”, em que os casais apenas se 
sentam e absorvem o ensino. Pelo contrário, é um tempo 
empolgante, interativo e revelador entre os casais que es-
tão passando pelas mesmas coisas exatamente ao mesmo 
tempo.
Ao longo do curso, cuja extensão é de dez semanas, serão 
tratados temas como: feridas e questões de falta de perdão 
que impedem a saúde de uma pessoa; reconhecimento e 
trabalho de soluções dos padrões geracionais e as questões 
que surgem da criação familiar; relacionamentos passados; 
relacionamento de aliança e como isso impacta a confiança 
e comprometimento entre ambos; o futuro e desafio da aná-
lise de carreiras e alvos; princípios na comunicação;  luz nas 
diferentes áreas de intimidade dentro do casamento; pers-
pectiva bíblica dos papéis dentro do casamento e o processo 
de se chegar a um acordo como marido e esposa; concei-
tos-chaves de finanças,  compartilhamentos sobre carreiras, 
planejamento familiar  e financeiro, criação de filhos e mo-
radia; aliança incondicional: estudar a Bíblia, orar juntos e 
gerenciar o dinheiro; estabelecer uma conduta clara de co-
municação para o planejamento financeiro.
Haverá uma reunião semanal, com duração de duas horas a 
duas horas e meia, compreendendo momentos de compar-
tilhamento e temas específicos.

 Informações adicionais: 
1 - Facilitadores: Luiz Henrique (21) 96560-6051 e Giselda 
(21) 98885-3741. 
Faça sua inscrição em: bit.ly/cursonoivosibmeier 
2 – Será necessária a aquisição de 2 apostilas, ao custo de R$ 
45,00 cada uma. Não há outros custos;
3 – A turma tem como limite 5 casais participantes, 1 casal 
Líder em Treinamento (se houver) e o Casal Facilitador;
4 – O curso será ministrado aos domingos, de 16h30min às 
18h30min; dependendo da demanda dos alunos é possível 
alterar o horário.

MÊS DIA AULA

AGOSTO
22 1 - Um Antes de Serem Dois

29 2 - Relacionamento: Passado, Presente e Futuro

SETEMBRO

5 3 - Concluindo o Passado

12 4 - Completo em Um

19 5 - O Destino de Vocês como Um

26
6 - Intimidade: O Presente de Deus para o 
Casamento de Vocês

OUTUBRO

3 7 - A Equipe do Lar

10 8 - Deus e Suas Finanças

17 9 - Casamento e Finanças

Convocação de AGO - 26/07/2021

O Presidente da Igreja Batista do Méier, Pr. João Rei-
naldo Purin Jr., na forma dos artigos 20 e 21 do seu 
Estatuto, convoca todos os membros regularmente 
arrolados para reunirem-se em Assembleia Geral Ordi-
nária no dia 26 de julho de 2021, às dezenove horas e 
trinta minutos, em primeira convocação, com 1/10 dos 
membros ativos civilmente capazes, ou às dezenove 
horas e quarenta e cinco minutos, em segunda convo-
cação, 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 membros ci-
vilmente capazes, ativos, maiores de 18 anos. A pauta 
para deliberação é a seguinte:  1) Abertura, Estabeleci-
mento de Quórum e Aprovação da Pauta; 2) Aprovação 
de Ata - AGE 30/04/2021; 3) Relatório da Comissão de 
Membros; 4) Relatórios Financeiros - Janeiro, Fevereiro 
e Março/2021; 5) Parecer do Conselho Fiscal sobre Re-
latórios Financeiros - Janeiro, Fevereiro e Março/2021; 
6)  Composição e Homologação de GT - Política de 
Proteção à Criança e ao Adolescente da Igreja Batista 
do Méier; 7)  Recomposição de Comissões e GT´s: 7.1 
- Comissão de Licitações; 7.2: Comissão de Membros; 
7.3 - Comissão de Orçamento e Finanças (COF); 8) Re-
gistros em ata: 8.1 - Férias: Pr. Purin Jr.; 8.2 - Composi-
ção do Grupo Gestor da Fazenda Bethesda; 9) Encami-
nhamentos da Diretoria Executiva; 10) Encerramento.

Estudo do Livro de Gênesis

Um dos nossos ciclos de estudos. 
Participe!
Domingo • 17h
Prof.ª Raquel Pinheiro
Início: 13/06/21
Aulas ministradas pelo Zoom.
Inscreva-se: 
bit.ly/livrodegenesis



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



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



Aniversariantes • Julho
25 - Ana Claudia de Oliveira Barbosa Vileti e Silva, Ana Florisa Barros 
Menezes, Diogo Ayres Rocha, Gerson Cardoso da Silva, Gisele Silva dos 
Santos, Lacinia Maria Balbino de Oliveira, Luciana Felix da Costa, Tiátira 
Gabriela Freitas Pimenta.

26 - Aurelina Clara Coelho, Daniele da Silva Fernandes, Jorge Ribeiro 
Apolinário, Maria Imaculada Fialho de Almeida. 

27 - Diego Souza Ferreira do Nascimento, Eduardo Lucas Abreu da Silva, 
Hilla Gabrielle Fróes da Costa Barbosa, Marcus Vinicius Toledo Pitterri.

28 - Bruno Andre Rezende Pintor de Aguiar, Daniel Nunes Vasconcelos 
de Carvalho, Edson Correia dos Santos, Noemia Moraes da Silva.

29 - Elcy Menezes Rodrigues, Eloá Duque Cesar Lima, Ricardo Guedes 
Tatagiba, Thamara Sara da Silva Nascimento, Vanessa Couto Rosa de 
Paula.

30 - Diva Maria Milheiros do Nascimento Barbosa, Edna Rosa da Silva, 
Eliete Amaral Silva, Louise Katherine Soares Leite, Sirlane Barbosa de 
Souza.

31 - Gabrielle Baptista da Silva, Helena Rangel Santos, Juliana Marchon 
da Costa Marins dos Santos, Rosangela Pains Vieira Granja, Victor Hugo 
de Barros Ribeiro Morais.

Bodas • Julho
24 Sandra e Sergio C. da Costa 50 Ouro

25 Geovana e João Evangelista dos Santos 13 Renda 

25 Geraldina e Antonio Carlos Gonçalves Mataruna 51 Bronze 

25 Maria de Lourdes e Clélio Cavalcanti de Carvalho 40 Esmeralda 

25 Milena e Claudio Emir Boquimpani de Moura 7  Lã 

26 Eva Auxiliadora e Sérgio Teixeira de Menezes 7  Lã 

26 Gabriella Melodie e Daniel Nunes de Carvalho 3 Couro

26 Maria José e Elson Correia de Carvalho 7  Lã 

26 Roberta e Flavio Machado Vasques 9 Cerâmica  

26 Sonia Rose Souza e Ataíde Vieira Coelho 3 Couro

27 Léa e Antonio Morais Viana 53 Antimônio 

28 Emily e Leonardo Fontes Farias 9 Cerâmica  

28 Vânia e Roberto Rodrigues Rocha 9 Cerâmica  

29 Ana Beatriz e Leonardo Pires Black Pereira 15 Cristal 

29 Mara Cristina e Vilmar Caubi Machado Vieira 4 Flores

29 Valdelice e João Augusto de Oliveira 52 Argila 

30 Ana Caroline e Thiago de Freitas Lassarot Breves 11 Aço 

30 Débora e Bruno Andre Rezende de Aguiar 6 Perfume 

30 Simone e Guilherme Marques Almeida 16 Safira 

31 Cátia Maria Rocha e Wellington Pontes Medeiros 11 Aço 

31 Maria e Paulo Robson Tailor 28 Hematita 

31 Vanessa Figueiredo e André Monteiro dos Santos 17 Rosa 

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. 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


