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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 

Diaconal 
Renato Antunes

Ensino e Discipulado 
Pr. Pedro Jorge Farias

Evangelismo e Missões
Lívia Fontes Farias

A IMPORTÂNCIA DE DIZER...

Depois de 21 anos de casado, descobri uma nova maneira de manter viva a chama do 
amor. Há pouco tempo decidi sair com outra mulher. Na realidade foi idéia da minha es-
posa. “Você sabe que a ama” -  disse-me minha esposa um dia, pegando-me de surpresa.
A vida é muito curta, você deve dedicar especial tempo a essa mulher...
- Mas, eu te amo - protestei à minha mulher.
- Eu sei. Mas, você também a ama. Tenho certeza disto.
A outra mulher, a quem minha esposa queria que eu visitasse, era minha mãe, que era já 
viúva há 19 anos, mas as exigências do meu trabalho e de meus três filhos faziam com que 
eu a visitasse ocasionalmente. Essa noite a convidei para jantar e ir ao cinema.
- O que é que você tem? Você está bem? perguntou-me ela, após o convite.
Minha mãe é o tipo de mulher que acredita que uma chamada tarde da noite, ou um con-
vite surpresa, é indício de más notícias.
- Pensei que seria agradável passar algum tempo contigo - respondi a ela.
- Só nós dois; o que acha?
Ela refletiu por um momento.
- Me agradaria muitíssimo - disse ela sorrindo.
Depois de alguns dias, estava dirigindo para pegá-la depois do trabalho, estava um tanto 
nervoso, era o nervosismo que antecede a um primeiro encontro... e, que coisa interessan-
te, pude notar que ela também estava muito emocionada. Me esperava na porta com seu 
casaco, havia feito um penteado e usava o vestido com que celebrou seu último aniversá-
rio de bodas. Seu rosto sorria e irradiava luz como um anjo.
- ”Eu disse a minhas amigas que ia sair com você, e ficaram muito impressionadas”, co-
mentou enquanto subia no carro.
- ”Elas nem podem esperar para escutar a respeito de nosso passeio. Me aguardam amanhã”.
Fomos a um restaurante não muito elegante, mas, sim, aconchegante, minha mãe se agar-
rou ao meu braço como se fosse “a primeira-dama”. Quando nos sentamos, tive que ler 
para ela o menu. Seus olhos só enxergavam grandes figuras. Quando estava pela metade 
das entradas, levantei os olhos; mamãe estava sentada do outro lado da mesa, e me olhava 
fixamente. Um sorriso nostálgico se delineava nos seus lábios.
- Era eu quem lia o menu quando você era pequeno - disse-me.
- Então é hora de relaxar e me permitir devolver o favor - respondi.
Durante o jantar tivemos uma agradável conversa; nada extraordinário, só colocando em 
dia a vida um para o  outro.
Falamos tanto que perdemos o horário do cinema.
- Sairei contigo outra vez, mas, só se me deixares fazer o convite, disse minha mãe quando 
a levei para casa. Concordei.
- Como foi teu encontro? - quis saber minha esposa quando cheguei aquela noite.
- Muito agradável... muito mais do que imaginei...
Dias mais tarde minha mãe faleceu de um enfarte fulminante, tudo foi tão rápido, não pude 
fazer nada. Depois de algum tempo recebi um envelope com cópia de um cheque do res-
taurante onde havíamos jantado minha mãe e eu e uma nota que dizia:
- ”O jantar que prometi paguei antecipado, estava quase certa de que poderia não estar ali, 
por isso paguei um jantar para ti e para tua esposa. Jamais poderás entender o que aquela 
noite significou para mim. Te amo”.
Nesse momento compreendi a importância de dizer a tempo: “TE AMO” e de dar a nossos 
entes queridos o espaço que merecem; nada na vida será mais importante que Deus e sua 
família. Dedique tempo a eles, porque  eles não podem esperar.
 Não sei se é um relato verídico. Se não for, bem poderia ser, pois não há nada de 
extraordinário, senão o fato de confrontar-nos com a realidade. Que esta leitura nos reme-
ta ao tempo desperdiçado e nos leve a uma mudança de atitude para com aquelas pessoas 
que de fato têm importância em nosso viver.

Com carinho,
Seu pastor



Recados MEM

Viva o Poder de Transformar - Nossa campanha 
de Missões Mundiais continua. Unidos, temos 
pensado no papel que nos é reservado junto 
aos nossos irmãos que sofrem perseguição.
O alvo a ser alcançado é de R$ 35.000,00. 
Faça seu alvo pessoal e envolva-se na obra 
missionária mundial. 
Nossas crianças já receberam o material para 
confeccionar seus cofrinhos; incentive seu 
filho(a) a participar, plantando o amor por 
missões em seus corações.

Estudo Bíblico para Adultos

Escolha sua classe e junte-se a nós!
• Tema: Romanos
Domingo, das 8h20 às 10h
• Tema: Apocalipse
Domingo, das 16h às 17h
As aulas acontecerão pelo Zoom. 
Inscreva-se e participe: 
bit.ly/estudobiblicoibmeier

EBD Classe Única • Fé, Esperança e Amor

Caminhe conosco em mais esta jor-
nada de conhecimento da Bíblia. 
De abril a maio, teremos uma classe 
única on-line para adultos e vamos 
estudar sobre o nosso tema anual: Fé, 
Esperança e Amor.
As aulas acontecerão pelo Zoom:
• 5ª feira, das 19h30 às 20h30
• Domingo, das 9h às 9h50
Inscreva-se agora mesmo e participe: 
bit.ly/classeunica

Falecimentos

Nosso amado irmão Fernando Carvalho Azeve-
do (Duran) sofre a perda de sua esposa, Chris-
tine Fabricio de Oliveira, aos 56 anos, no dia 30 
de abril, após um  curto período de internação 
hospitalar. 
O irmão Valdir Ferreira faleceu, subitamen-
te, aos 76 anos, no dia 03 de maio. Conosco 
congregava, juntamente com sua esposa, irmã 
Margarida, o filho Feliciano e a nora Letícia, 
desde Janeiro de 2018.  Deixa marcas profun-
das entre nós pelo modo como nos abençoou por seus dons e 
amor a serviço do Reino.   

No dia anterior, 02 de maio, a irmã Cláu-
dia Barreto, muito querida de todos nós 
e bastante conhecida por sua atuação na 
igreja, em especial no Conselho Fiscal, em 
mandatos anteriores, perdeu sua mãe, irmã 
Talita Barreto, membro da PIB de Madurei-
ra, porém frequentadora assídua de nossos 
cultos, acompanhando sua filha.

O Sr. Alvaro de Araújo Lima, pai de nossa irmã Mariangela Santos 
Lima Pereira,  faleceu dia 05 de maio, após um periodo de en-
fermidade em que foi cuidado, com zelo e amor, por sua filha e 
genro, irmão Luiz Carlos Pereira.

Às famílias enlutadas, expressamos nosso pesar, agradecendo a 
Deus por essas vidas preciosas e suplicando as mais ricas bênçãos 
de consolo e renovo sobre elas. 

http://bit.ly/estudobiblicoibmeier
http://bit.ly/classeunica


Novos membros

Novos irmãos ingressaram no rol de membros da IBMéier, por transferências e/ou aclamação, em 
assembleia realizada dia 30 de abril passado. São eles: Cátia Maria Balduino da Rocha e Wellington 
Pontes Medeiros, Célia Regina Neme Damião, Emily da Silva Andrade Dias, Luciana de Freitas Cam-
pos Miranda e Renan Tadeu Amorim Miranda, Maria Helena Gomes Januário, Pedro Henrique da 
Silva Santos, Rosilene Miranda Machado dos Santos.

Sejam bem-vindos! Que conosco compartilhem a caminhada de fé, com muita alegria e aprendiza-
do constante da palavra de Deus.

Renan Tadeu 
Amorim Miranda

Luciana de Freitas 
Campos Amorim 

Miranda

Wellington Pontes 
Medeiros

Rosilene Miranda 
Machado dos Santos

Pedro Henrique da 
Silva Santos

Maria Helena Gomes 
Januário

Emily da Silva Andrade 
Dias

Celia Regina Neme DamiãoCátia Maria Balduino 
Rocha



Cursos Livres de 
Música 

Aprenda ou aperfeiçoe 
suas habilidades com os 
Cursos Livres de Música 
do IBMéier Musical.

Aulas de Canto, 
Instrumentos de Banda 
e Orquestra, de segunda 
a quinta-feira, das 14h às 
21h, presencial e on-line.

Matricule-se agora pelo 
WhatsApp da Secretaria: 
wa.me/5521968114842

Nosso canal no 
Youtube

Se inscreva em 
nosso canal no 
Youtube, ative o 
sino para receber 
as notificações para 
os novos vídeos 
e transmissões 
ao vivo. Acesse 
o atalho para os 
videos dos cultos, 
lives e conferências 
disponibilizados em 
nosso canal.

Dia Mundial da Esclerose 
Múltipla

Desde 2009, 
a Federação 
Internacional 
de Esclero-
se Múltipla e 
seus membros 
passaram a 
celebrar o Dia 
Mundial da EM, 
alcançando 
muitas pesso-
as em todo o 
mundo desde então, discutindo diversos 
temas relevantes.
A Esclerose Múltipla  é uma doença neu-
rológica, crônica e autoimune – ou seja, as 
células de defesa do organismo atacam o 
próprio sistema nervoso central, provocan-
do lesões cerebrais e medulares. Embora a 
causa da doença ainda seja desconhecida, 
ela tem sido foco de muitos estudos no 
mundo todo, o que tem possibilitado uma 
constante e significativa evolução na qua-
lidade de vida dos pacientes. 
Mais de 30 mil pessoas têm Esclerose Múl-
tipla no Brasil. Apesar de não ser uma en-
fermidade desconhecida, é muitas vezes 
invisível. Fadiga, perda de equilíbrio, dificul-
dade em usar a coordenação motora fina 
podem passar despercebidas, tornando o 
diagnóstico e o tratamento precoce mais 
difíceis.
No Dia Mundial da Esclerose Múltipla, é 
preciso ressaltar a importância de estar dis-
posto a falar e a ouvir sobre a doença. Pre-
cisamos cada vez mais levar informações 
de que a Esclerose Múltipla não é uma do-
ença mental; não é contagiosa; não é sus-
cetível de prevenção; não tem cura e seu 
tratamento consiste em atenuar os seus 
efeitos e desacelerar sua progressão.
A conscientização é necessária e aconte-
ce por meio da disseminação de todas as 
informações. Dar voz a quem tem experi-
ência é um dos primeiros passos para tor-
ná-la conhecida pelo grande público.
 E você? Conhece alguém que tenha diag-
nóstico de esclerose múltipla? Se for seu 
caso ou o de algum membro de sua famí-
lia, o Projeto Inclua +  gostaria de conhecer 
você e sua história. Porque juntos somos 
mais fortes e chegamos mais longe.  Envie 
uma mensagem para incluamais@batista-
domeier.org.br.

DÍZIMOS E OFERTAS - 
ALTERAÇÃO CONTAS BANCÁRIAS
"Agora, pois, permanecem a fé, a esperança 

e o amor..." I Coríntios 13:13

A partir do corrente mês, 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 so-
bre 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, discriminan-
do valor e mês de referência. Agradecemos sua 
colaboração e contribuição.

http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5521968114842
http://wa.me/5521968114842
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5521968114842


Enfermos

Adaltina de Menezes Pinheiro, Aída Amaral, Alessandra Câmara Simões, Amarilis da Costa Fontoura Cruz, Carmem Lúcia,
Cíntia Miguel da Costa, Cristiano Barbosa (irmão de Edeleusa Barbosa), Deise Barbosa de Souza (filha de Judith e Ben-
jamim), 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 Nativi-
dade 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.

Aniversariantes • Maio
09 - Áquila Barros Nogueira, Caio Marcus Pereira Cruz, Eliane do Nasci-
mento Kalil, Fabiana Antunes de Moura Machado, Fábio Luiz Ferreira Passy 
Marques, Maria Adir Brandão Tassinari da Silva, Romulo Abreu de Souza, 
Sonia Maria Gomes Almeida Grey.

10 - Claudia Barreto dos Santos, Filipe Gomes Monteiro, Larissa Belfort 
Kuntz do Nascimento, Luinisia Ramalho dos Santos, Ruth de Carvalho No-
gueira de Oliveira.

11 - Ana Jessica Serejo dos Santos, Iagoh Felipe de Campos Cassiano, Lu-
cimary Couto da Cunha de Oliveira Peres, Luiz Carlos Rocha Dias Junior, 
Marilda da Silva, Meri Leão de Decco, Mônica dos Santos Mendonça Lima, 
Simone da Silva Gomes.

12 - Eliezer Antonio Botelho Junior, Evanise Feliciano Matassoli do Nasci-
mento, Wagner Moraes D’Oliveira.

13 - Arlete Machado dos Santos Rodrigues, Carmen Amaral Silva, Wilzabe-
th Carneiro dos Santos.

14 - Adriana Lenine Januário, Ricardo Tolêdo Silva, Rogério Pinheiro da 
Silva, Vinicius Barcelos Moreira, Zenair Gonçalves.

15 - Elzite Silva Tavares, Marianne Magalhães Taylor, Marly Vieira Pereira, 
Veronica Cardoso de Souza.

16 - Ana Caroline da Silva Lassarot Breves, Gabriel Raposo Page, Milena 
Cristina Gomes de Oliveira, Neide Gonçalves de Freitas, Simone Coelho 
Alves Cordeiro, Wesksiley dos Santos  Silva.

Bodas • Maio
10 Gilsara e José Orbilio de Souza Abreu 41 Seda 

10 Raimunda do Carmo (Carminha) e João Luiz S. Leal Jr 16 Safira 

10 Simone Gomes e Adriano Ávila dos Santos 9 Cerâmica  

11 Michele Oliveira e Leonardo Custódio de Jesus 8 Barro

11 Miriam e Augusto Leandro Araujo 21 Zircão 

12 Aline Vieira e Marcelo da Costa Duarte 9 Cerâmica  

13 Leny e Alício Ladislau 61 Cobre

13 Paola e Augusto Cesar Frota Macchi 4 Flores

13 Suely e Paulo Azevedo de Souza 32 Pinho 

13 Ziza e Orlando Castanheira Aires 44 Carbonato

14 Andréia Cristina e Anderson dos Santos Sampaio 16 Safira 

14 Catherine Luize e Pedro Ivo Santos Simões 10 Zinco 

14 Danielle e Fernando Muffareg Bosco 10 Zinco 

14 Edna Jane e Luiz Antonio Vieira da Rocha 27 Crisoprásio 

14 Helena de Lourdes e Sidnei Amâncio de Souza 38 Carvalho 

14 Lucia Helena e Alexandre Ramos Gonçalves 12 Seda 

14 Roberta e Claudio da Silva Paula 16 Safira 

15 Elizangela e Sergio Ramos Soares 28 Hematita 

15 Geísa e Mauro Borges da Silva 26 Alexandrita 

DÍZIMOS E OFERTAS - 
ALTERAÇÃO CONTAS BANCÁRIAS
"Agora, pois, permanecem a fé, a esperança 

e o amor..." I Coríntios 13:13

A partir do corrente mês, 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 so-
bre 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, discriminan-
do valor e mês de referência. Agradecemos sua 
colaboração 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! 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

Ser membro da igreja
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