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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

A Bênção de Doar
 
 Não fazia sentido para uma viúva doar suas últimas 
poucas moedas para uma instituição corrupta em Jerusa-
lém, na qual os escribas que dependiam dessas doações 
“devora[vam] as casas das viúvas” (Marcos 12:40). Mas, na 
oferta daquela mulher, Jesus viu uma demonstração prática 
da atitude correta em relação ao dinheiro (Marcos 12:41-44).

 Gordon Cosby era pastor de uma igreja nos EUA. Ele 
conta a história de uma viúva cujo rendimento mal dava 
para alimentar e vestir seus seis filhos. No entanto, toda 
semana ela fielmente depositava uma pequena quantia 
no gazofilácio. Um diácono sugeriu que o pastor dissesse 
à mulher que usasse seu dinheiro em benefício de sua 
própria família.

 Cosby aceitou esse conselho do diácono, para 
o próprio arrependimento. “Você está tentando tirar a 
última coisa que me dá dignidade e sentido”, disse a viúva.  
Ela tinha aprendido a essência de doar: pode ser mais 
benéfico para quem dá do que para quem recebe. Sim, 
aqueles em situação de pobreza precisam de ajuda 
financeira. Mas a necessidade de dar pode ser tão importante 
quanto a necessidade de receber.

 O ato de doar nos lembra de que vivemos pela graça 
de Deus, como os pássaros e as flores. Essas criaturas 
não se preocupam com o futuro, nem nós deveríamos.  
Doar oferece-nos uma forma de expressar a nossa confiança 
de que Deus cuidará de nós, assim como Ele cuida de um 
pardal e de um lírio (Mateus 6:25-34).
 

Philip D. Yancey
Pão Diário – Ministério RBC



Vêm aí os Novos Pequenos 
Grupos Multiplicadores!

Estamos com novos PGMs e é claro que você não 

pode ficar de fora. Escolha o que mais se encaixa à 

sua agenda e participe deste momento de comu-

nhão e aprendizagem entre os irmãos, mas, princi-

palmente, de multiplicação de discípulos. Ah! E não 

se preocupe, os demais grupos também permane-

cem normalmente. É a IBMéier oferecendo a você 

diversas opções de locais e horários para colaborar 

ainda mais com o seu crescimento espiritual e com 

a expansão do Reino de Deus. 

Inscreva-se em: bit.ly/pgmultiplicador

Das Janelas 
para a Mesa, 
Um Natal 
Juntos.
“E o Verbo se fez carne 
e habitou entre nós…” 
(João 1.14)

Em dezembro, 
promoveremos uma 
experiência de amor 
com aqueles que 
têm muito pouco ou 
nada e serviremos 
uma ceia completa 
para as pessoas que 
estão em situação 
de rua, em uma 
celebração única ao 
redor de uma mesa 
farta, repleta daquilo 
que alimenta o corpo 
e sacia a alma e o 
espírito. Junte-se a 
nós, coopere e faça 
parte de mais este 
momento único da 
nossa família IBMéier.

23 DE DEZEMBRO
19 HORAS
PRAÇA DO 
JARDIM DO 
MÉIER

Informações com 
a irmã Lívia Farias, 
do Ministério de 
Evangelização e Missões

ELEIÇÕES - Conselho de 
Líderes e Conselho Fiscal 
24/11/2019

No próximo domingo, dia 24 de novembro, 
em  Assembleia Geral Ordinária, daremos sequência 
ao processo de eleições para o Conselho de Líderes 
e Conselho Fiscal, ambos em recomposição parcial. 
Você, que é membro da igreja maior de 18 anos, 
deve participar da votação que ocorrerá  nos três 
cultos da igreja. Deixe sua assinatura nas listas 
de presença à entrada do salão de cultos e siga 
as instruções da cédula para votar nos nomes 
ali apontados, resultantes de indicações da 
membresia. Ore pelos eleitos, que iniciarão seu 
trabalho a contar de 01/04/2020.

Escola Bíblica Dominical

Crianças de 0 a 8 anos: Módulo Infantil, ao lado do 
estacionamento; Juniores (9 a 12 anos): sala 402 e 
403; Adolescentes (13 a 18 anos): sala 404; Jovens 
(19 a 35 anos): sala 502; Adultos: salão térreo e 
salas 204, 301, 302, 304; Classe da família: sala 203; 
Sunday School: sala 401.

Temos a opção de estudo às 11h, na sala 401.

Convocação de AGO 
24/11/2018

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 Ordinária no dia 24 de novembro 
de 2019, às nove horas e trinta minutos, no Salão de 
Cultos, para deliberarem sobre a seguinte pauta: 1 - 
Abertura, estabelecimento de quorum e aprovação 
da pauta; 2 – Eleições para renovação parcial dos 
Conselhos de Líderes e Fiscal; 3 - Encerramento.

Nascimento

Fabiano e Marcella 
Barbosa comemoram 
o nascimento de  Davi, 
dia 9 de novembro 
passado; ele  chegou 
com saúde e 
cercado pelo amor 
da família. Parabéns, 
queridos irmãos, a 
igreja celebra com 
vocês o nascimento 
de Davi, orando para que ele cresça sob a 
graça e infinitas bênçãos do nosso Deus.

Falecimento

Com pesar, registra-
mos o falecimen-
to do nosso irmão 
ANTONIO JOSÉ DA 
SILVA, aos 57 anos, 
no último domingo, 
dia 10 de novembro. 
Aprouve ao Senhor 
tomá-lo para junto 
de Si depois de uma 
longa jornada de luta 
contra uma enfermidade respiratória. Ele era 
membro desde 05/2016, quando aqui che-
gou por meio do batismo dando testemu-
nho de transformação em Cristo. A Deus a 
nossa gratidão pela vida desse amado irmão, 
com quem tivemos a oportunidade de con-
viver nos últimos anos.

(…) 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)



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 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 (ir-
mão 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 Josiane Cristina), Josiane Borralho da Sil-
va, 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 Sam-
paio, Mauro Tadeu (genro de Graça Souza), 
Niel de Souza Fiaux, Noemia Ribeiro Fontes 
(mãe de Arlete Farias), Noemia Vieira Barbo-
sa, 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 Je-
sus Oliveira, Therezinha de Almeida da Cos-
ta, Vítor Carvalho Gomes, Zenair Gonçalves.

Se você deseja incluir ou retirar algum 
nome da relação de enfermos, por genti-
leza, utilize para isto o Cartão de Conexão 
disponível no Boletim. Escreva o nome do 
enfermo a ser incluído ou retirado e en-
tregue na Recepção.

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 investi-
mento no crescimento do Reino não vão parar! 
Mantenha sua contribuição ao longo dos treze 
meses programados, ou junte-se àqueles que 
já assumiram 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. Agra-
decemos a Ele pelo que já conquistamos e 
continuamos contando com o seu compro-
misso e generosidade, para alcançar cada um 
dos nossos desafios.                                  
*Este é um valor sugerido de cota ideal,para alcançarmos 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.  

Calendário
17 - MCM dominical, 17 h, 6º 
andar

18 - DEFEM Centro Oeste, 
14 h , Salão térreo /// CAFE 
Adolescentes, 19 h, Sala 404

19 - MCM - União das Mães e 
Dia de Ação de Graças, Salão 
térreo, 14 h

21 - CAFE Feminino, Sala 402, 
15 h/ CAFE Masculino, Sala de 
Reuniões, 19 h

22 - CAFE Jovens, 19 h, Sala 
Jovens

23 - MEM - Encontro dos 
vocacionados, 18h 30, Salão 
térreo

24 - Lançamento de livro - 
Magda Asenete Ferreira, 6º 
andar, 15 h /// Dia do Ministro 
de Música Batista

Campanha 2019
até 

06/11/2019
Saldo 

Anterior
Despesas Saldo Atual

Total 
Promessas 296.810,00 296.810,00

Total 
recebido 118.751,11 -14.609,89* 104.141.22

* Missão Batista do Alto Cachambi



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.

Novembro – Aniversariantes 
17 - Erica Deslandes Magno Oliveira, Gabriel de Araujo Loureiro, Leila 
Barbosa Fonseca, Mauricio de Abreu Monteiro, Patricia da Silva Paiva 
de Menezes, Victor de Rezende Cunha, Vinicius Sirvinskas Ferreira, 
Wellington da Silva Teixeira.

18 - Amanda Aragão de Souza Luciano, Davi Magalhães Soares, 
Geraldina Fernandes de Lima, Ivo Jose dos Santos, Joaquim Rodrigues 
Filho, Rachel Alves de Oliveira Cavalcante, Sidnei Custódio da Silva.

19 - Eduardo Alves Castelo Branco, Leny Brandão Ladislau, Rute 
Gomes Ferreira.

20 - Daisy Anne Bernardes Silva, Maisa Thomaz da Silva, Marli dos 
Santos Corrêa Barbosa, Rafaela Teles de Assis Rodrigues, Simone do 
Nascimento de Brito.

21 - Luiz Henrique de Souza Ferreira, Luiz Renato Alves Ferreira, Suely 
Santana de Souza, Thiago de Oliveira Assunção.

22 - Ivan Rodrigo Lobão Cabral, Rodrigo de Souza Luciano, Rosangela 
Black Cordeiro Costa.

23 - Celina Vileti e Silva, Claudia Vieira Xavier, Elenilza Barros de 
Macedo Rocha, Jonas Amarante Trugilho, Júnia-Ligia Louzada Feitoza, 
Rosangela da Silva Rocha Dias, Vera Lucia Dias.

24 - Denise Maria Dias Cascardo, Ivan Soares da Silva, Marcelo André 
Cordeiro da Silva, Maria Elisa Monteiro Reis, Paulo Beco do Nascimento, 
Suelen Silva de Carvalho.

Novembro - Bodas
17 Eliane e Ilson de Azevedo Silva 29 Erva 

17 Eliane e Ronaldo Alves 29 Erva 

17 Neuza e Delmo Paulino Rocha 63 Sândalo

18 Marlucy e José Alberto Kuniec Klacka 19                      Água Marinha

19 Livia e Douglas Lima Amorim 11 Aço 

20 Aline e Robson Coutinho de Sousa 26                           Alexandrita

20 Carla e Silvio Rafael Cardoso Macri 20 Porcelana 

20 Vanessa e Celso Rodrigues Pereira 09 Cerâmica  

22 Ruama e André Azzi Silva 04 Flores

22 Tatiana e Willei Tavares Neri da Silva 16 Safira 

23 Lidiane e Rodrigo Veloso Ferreira 12 Seda 

23 Raquel e Rafael de Carvalho B. dos Santos 06 Perfume 

25 Maria Cristina e Davi Ramos 25 Prata 

25 Juliana e Jonas Sanches da Rocha 20 Porcelana 

25 Maria Lúcia e Israel Braz dos Santos 36 Cedro 

26 Rosangela e Nelso Brito D’Oliveira 38 Carvalho 


