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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

PORQUE ELE ME AMOU, EU AMO!

Quando reflito no amor de Deus por mim, paro e penso na 
minha condição de pai e no amor que sinto por meus filhos. 
Eu os amo tanto que desejo o melhor, quero educá-los da 
melhor forma, prover cuidados para sua saúde, suprir suas 
necessidades materiais e também prepará-los para caminha-
rem com suas próprias pernas. Ainda assim me constranjo, 
pois sei que o amor do meu Deus por mim é maior.

Ao continuar pensando sobre o amor, encontro na Cristolân-
dia uma das maiores e mais genuínas oportunidades para 
demonstrar amor ao próximo, sem esperar nada em troca. 
Esse ministério que pode certamente ser chamado de casa 
do Senhor, pois recebe muitos filhos que estão necessitando 
de amor, aquele amor que liberta, cura e transforma.

Considero que contribuir com meu Pai nesse ministério é 
apenas uma forma de retribuir a Ele por todo amor que eu 
recebi e recebo através de Jesus ao longo de minha vida. É na 
Cristolândia que posso fazer o amor que sinto pelo meu Deus 
multiplicar-se na vida de outras milhares de pessoas.

Por causa de parceiros que sustentam e missionários que vão 
à linha de frente, muitas pessoas são amadas pelo Senhor, nas 
mais de 40 unidades espalhadas pelo Brasil, sendo cuidadas, 
alimentadas, saradas e preparadas para caminharem em nova 
vida com seus próprios passos. Assim, como acontece em 
nossa família, não importa quão grande seja o desafio, Deus, 
que é o Pai dessa obra, continua a prover o sustento e não 
deixa faltar nada, demonstrando seu amor inigualável!

Renato Antunes
Diácono na IBMéier

Gerente Executivo de 
Assistência Social de Missões Nacionais



Convocação AGE - 28/09/2020
(Via Zoom - Plataforma de reu-
niões digitais)

O Presidente da Igreja Batista do Méier, Pr. 
João Reinaldo Purin Jr., na forma dos arti-
gos 20 e 21 do seu Estatuto, convoca todos 
os membros regularmente arrolados para 
reunirem-se em Assembleia Geral Extraordi-
nária na segunda-feira, dia 28 de setembro 
de 2020, às 19 horas, pela Plataforma Digital 
ZOOM, para deliberar sobre a seguinte pau-
ta: (1) Abertura; (2) Aprovação da Pauta; (3) 
Aprovação da Ata Anterior; (4) Relatório da 
Comissão de Membros; (5) Recomposição da 
Comissão de Membros; (6) Relatórios Finan-
ceiros: Dez/2019 e Jan/2020; (7) Parecer do 
Conselho Fiscal sobre Relatórios Financeiros; 
(8) Homologação da Proposta Orçamentária 
2020/2021; (9) Homologação da Comissão 
de Indicações 2020; (10) Comissão de Retor-
no aos Cultos Presenciais; (11) Homologação 
de Empréstimo do Órgão Eletrônico; (12) 
Adequações em Atendimento à Lei Geral de 
Proteção de Dados; (13) Encaminhamentos 
da Diretoria; (14) Encerramento.  
Para participar da Assembleia Geral Extraor-
dinária no dia 28/09/2020, que acontecerá 
pela primeira vez de modo remoto pela pla-
taforma de reuniões digitais ZOOM, faça sua 
inscrição conforme o link enviado para os 
e-mails cadastrados na igreja. Se não o re-
cebeu, atualize seus dados junto à Secretaria 
da igreja.

CONSULTA PARA ELEIÇÕES: DIRETORIA, 
CONSELHOS DE LÍDERES E FISCAL

 A Comissão designada pela igreja para coordenar o processo eletivo para 
mandatos que se iniciam em abril/2021 prepara consulta à membresia, 
em data a ser divulgada, para receber a indicação de nomes para a Direto-
ria Executiva (três vagas para Vice-Presidência, três vagas para Secretaria e 
duas vagas para Tesouraria); Conselho de Líderes (três vagas para efetivos 
e duas para suplentes); e Conselho Fiscal (duas vagas para efetivos e duas 
para suplentes).
Ao receber o link/e-mail, a depender do processo a ser utilizado, partici-
pe dele com sua indicação criteriosa, observando e descobrindo aqueles 
membros que demonstram dedicação ao trabalho da nossa igreja e quei-
ram concorrer na eleição para os cargos supracitados.  Consulte-os; se 
aceitarem, anote seus nomes completos e o cargo a que cada um deseja 
concorrer. Sobre tudo isso, peça a orientação de Deus.

A seguir, informamos a síntese das atividades desenvolvidas, para ava-
liação dos interessados em seu preenchimento. Apontamos, ainda, al-
guns requisitos a serem observados para preenchimento dessas posições, 
constantes do Estatuto e do Manual de Administração Eclesiástica. Ser 
civilmente capaz é uma condição indispensável.
Diretoria – Competências: a) cumprir e fazer cumprir o Estatuto; b) ela-
borar agenda para as Assembleias, incluindo os assuntos que lhe forem 
encaminhados pelo Conselho de Líderes; c) organizar e manter atuali-
zados os livros necessários a toda escrituração da Igreja; d) administrar 
os negócios e patrimônio da Igreja, diretamente ou por meio de órgãos 
especializados ou, ainda, por profissionais habilitados e por exigência le-
gal; e) receber, escriturar, ter sob a sua guarda o dinheiro e documentos 
comprobatórios de receita e despesa da Igreja e fazer pagamentos autori-
zados, apresentando relatórios mensais, com parecer do Conselho Fiscal, 
para o Conselho de Líderes e para homologação pela Assembleia Geral. 
Para compor a Diretoria, o membro da Igreja deverá pertencer à membre-
sia por um período mínimo de 03 (três) anos ininterruptos até a data da 
eleição, contribuir regularmente para o sustento da Igreja, participar de 
seus trabalhos e não possuir impedimentos ou restrições junto aos órgãos 
cadastrais oficiais, conforme declaração assinada pelo candidato.
No âmbito da Diretoria, são atribuições específicas de cargos:
Vice-Presidentes - Substituir o Presidente nos seus impedimentos tem-
porários ou ocasionais; prestar auxílio na direção das atividades relativas 
à administração da Igreja; desenvolver tarefas especiais no interesse da 
Igreja, por delegação do Presidente ou da Diretoria Executiva.
Secretários - Redigir, assinar e ler as Atas das Assembleias da Igreja e da 
Diretoria Executiva; organizar o arquivo da Igreja; escriturar e manter em 
dia o rol de membros da Igreja; assessorar o Presidente nos assuntos de 
interesse da Igreja. 
Tesoureiros - Assinar quaisquer documentos relativos às finanças da Igre-
ja; receber o valor apurado no recolhimento de dízimos, ofertas e outras 
contribuições e efetuar pagamentos determinados pela Igreja, prestando 
competentes relatórios ao Conselho de Líderes e à Assembleia Geral.
Conselho de Líderes - Atuar como órgão de planejamento das atividades 
administrativas e eclesiásticas da Igreja, deliberando previamente sobre 
os assuntos a serem encaminhados à Diretoria Executiva, que elaborará 
a pauta da Assembleia Geral. É desejável que o membro indicado esteja 
familiarizado com o Estatuto e MAE, além de conhecer a vida da igreja.
Conselho Fiscal – Em linhas gerais, cabe a este Conselho assessorar a As-
sembleia Geral, apresentando seus relatórios e pareceres, emitidos men-
salmente, sobre os relatórios financeiros elaborados pela Tesouraria, após 
a análise da documentação relativa a receitas e despesas; fiscalizar todos 
os Atos Administrativos e Financeiros da Diretoria, inclusive a gestão dos 
contratos firmados, desde a escolha do contratado até o final de sua exe-
cução. Seu exercício requer familiaridade com documentação contábil, 
em geral, e critérios orçamentários da igreja, sendo desejável a formação 
técnica ou o exercício de atividade profissional que envolva conhecimen-
tos técnicos afins às atividades a serem desenvolvidas.



Nossa Campanha continua em 2020!
 

A Obra de Deus e o investimento no crescimento do Reino 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 que possamos atingir os 
seguintes alvos: 
• Obras de infraestrutura no templo.
• Muro e calçada da IBMéier.

Campanha Novos Desafios
até 

31/07/2020
Entradas

OD-Campanha
Entradas

OD-Ceia Natal
Despesas Saldo Atual

Total 
Promessas

296.810,00 296.810,00

Total recebido 233.831,93 11.159,13 -118.363,56 126.627,50

Clique na imagem para acessar nosso canal 

Falecimentos

Com muito pesar, informamos o falecimento 
de nossa amada irmã Sueli de Oliveira Fernan-
des, na madrugada de quinta-feira, dia 17/09. 
Deixa como legado sua inesquecível voz, sua 
docilidade no trato e sua alegria em servir e 
pertencer ao Senhor. Por décadas, foi membro 
de nossa igreja; incontáveis cultos e celebra-
ções festivas contaram com sua participação 
por meio do louvor musical! 
Ficam a saudade e a certeza de que nossa 
amada irmã viveu para cumprir o propósito do Pai em nossa geração. 
Que Deus conforte os corações da família tão querida entre nós: a filha 
Silvia, regente do Coro Edson Paschoal, João Batista, genro, e netas, Talita 
e Pérola. Nossa profunda gratidão a Deus pela vida tão preciosa que nos 
deu.  

Também no dia 17 de setembro faleceu o irmão 
Dourival de Menezes Reis, aos 95 anos. Foi batizado 
em nossa igreja em 1944, pelo Pr. Miranda Pinto. Em 
1981, retornou ao nosso convívio, por reconciliação, 
e estava no rol de inativos devido à ausência pela 
idade e dificuldades de locomoção. 
Ele era casado há 65 anos com a irmã Maria Elisa 
Monteiro Reis. Que o Senhor abençoe a família, tra-
zendo paz e consolo. 

(…) felizes as pessoas que desde agora morrem no serviço do Senhor! — 
Sim, isso é verdade! — responde o Espírito de Deus. — Elas descansarão do 
seu duro trabalho porque levarão consigo o resultado dos seus serviços. 
(Ap 14.13)

https://www.youtube.com/user/IBMeier
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5521968114842


Clique nas imagens e veja a prograrmação de cada dia.







Enfermos

Adaltina de Menezes Pinheiro, Aída Amaral, Alessandra Câmara Simões, Amarilis da Costa Fontoura Cruz, Carmem Lúcia, 
Cíntia Miguel da Costa (filha de Emilia e Amós Costa), Cristiano Barbosa (irmão de Edeleusa Barbosa), Deise Barbosa de 
Souza (filha de Judith e Benjamim), Eleosina Brito da Costa, Eliane Nunes, 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), Marle-
ne 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, Suzane Maria Scheidegger 
Ferrão, Teresinha de Jesus Oliveira, Therezinha de Almeida da Costa, Vítor Carvalho Gomes, Zenair Gonçalves.

Bodas • Setembro
20 Aline e Leandro Morett Romano A. Souza 6 Perfume 

20 Débora e Vinicius José Salles Pedro 6 Perfume 

21 Alessandra e Wellington Alberto Botelho 12 Seda 

21 Ingrid e Matheus Duarte P. Maciel 3 Couro

22 Daniele e Pedro Ribeiro Iulianello 8 Barro

22 Genilda e Edson de Azevedo Ferreira 47 Jaspe 

22 Lidia e Josué Vianna de Oliveira 53 Antimônio 

24 Maria das Vitórias Tavares e Ricardo da Silva A. Santos 4 Flores

24 Maria Isabel e Wesksiley dos Santos Silva 15 Cristal 

25 Edinea e Antonio Eduardo de Jesus 27 Crisoprásio 

25 Livia Boscardini e Vinicius Barcelos Moreira 4 Flores

25 Rita de Cassia e Roberto Cordeiro Teixeira 34 Oliveira 

26 Miriam e José Carlos Loureiro 50 Ouro 

26 Rosilene e Paulo Sergio Bernardo Fernandes Junior 12 Seda 

27 Alane Santos e Bernardo Seixas Bullé Rêgo 6 Perfume 

27 Letícia Maria e Feliciano Rodrigues Ferreira 12 Seda 

27 Michele Veiga de Sá e Guilherme Henrique Macedo 5 Madeira

27 Roberta e Tiago Costa Figueiredo 13 Renda 

28 Carmosina e Almir Braga 29 Erva 

 Aniversariantes • Setembro
20 - Andressa Montes Viegas Soares, Elaine Raposo Page, Eneida Holandi-
no Rêgo, Enila Ruela Abreu de Souza

21 - Ageu Silva Costa

22 - Adiméa Vicente Trindade, Aymoré José Teixeira, Ithyara Karla Couti-
nho da Costa Tolêdo,

Marcello Betzler Simão, Maria Helena Oliveira Ramos de Almeida

23 - Glaucia de Carvalho Rodrigues, Marcelo Gomes Rodrigues, Rosangela 
Marcia Lins Ribeiro, 

Silvia Helena da Silva Borges

24 - Ítalo Nascimento, Maria das Vitórias Tavares, Maria Rita Teixeira da 
Motta, Pâmela Regina Sanches Nunes, Regina Célia Martins de Jesus, Thais 
Caldeira Gonçalves da Silva

25 - Carlos Santos da Cruz, Carmosina dos Santos Braga, Delmo Gonçalves 
Rocha, Eliezer Antonio Botelho, Ivone Aquino de Oliveira, Lucas Cecilio 
Cerqueira, Priscila de Souza Pitança, Rozalra Conceição de Araujo Loureiro

26 - Amarilis da Costa Fontoura Cruz, Gessi Guilhermina de Almeida, José 
Barbosa (Samarone), Juan Victor Almeida de Souza

27 - Anderson de Freitas Telles, Bruno Roberto Nunes Bispo, Cosme Anto-
nio de Moraes Regly, Endy Montes Viegas Soares, Nilza da Silva Rhamnu-
sia, Simone Fernandes Herminio de Oliveira

Use o QRCode ao lado para acessar 
a página na Web que permite sua 
contribuição de dízimos e ofertas 
utilizando Cartão de Crédito ou 
boleto. Recomendamos que, antes 
de efetivar sua contribuição, faça o 
LOGIN e complete o seu cadastro 
pessoal no sistema. Após o cadas-
tro básico, caso você queira usar o 
Cartão de Crédito, faça também o 
registro desses dados. Em seguida, 
tecle a opção SAIR e entre nova-
mente no endereço indicado pelo 
QRCode.

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 dados são infor-
mados neste boletim, seguindo as instruções refe-
rentes ao envio do comprovante
por e-mail ou pelo envelope próprio. É possível, ain-
da, valer-se de máquina de cartão de débito, disponí-
vel em nossa secretaria; entretanto, à semelhança do 
uso de cheques, esta opção
traz custos financeiros, por acarretar cobrança de ta-
xas pelos bancos.
Sua cooperação trará economia para nossos cofres, 
permitindo o melhor emprego das contribuições em 
atividades-fim da igreja. A menor movimentação de 
dinheiro em espécie e em cheques também favore-
cerá a segurança de nossos ambientes de culto, aos 
domingos, e das dependências de trabalho - tesou-
raria e secretaria - ao longo da semana.

http://www.batistadomeier.org.br/doe


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.
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