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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

POR QUE A IGREJA É VITORIOSA?
“...as portas do inferno não prevalecerão contra ela.” (Mt 16.18)

Eu creio na vitória permanente da igreja. Dentre todas as institui-
ções de todos os tempos, a igreja é a única que tem sobrevivido. 
E sobreviverá!

A igreja nasceu no coração de Deus. Somos o seu povo. Ela é 
formada de gente redimida pelo plano de Deus. Dentre todas as 
gerações, a igreja é aquela que, mesmo tendo passado por épo-
cas de severas dificuldades institucionais, está presente no mun-
do para proclamar a redenção por Cristo.

É um privilégio termos sido chamados para sermos igreja. Faze-
mos parte de uma família que tem em comum o propósito de 
vida que é agradar a Deus em tudo. A igreja é o lugar mais seguro 
para se estar hoje. É Cristo quem a governa!

A igreja é vitoriosa, porque o seu Senhor é vitorioso sobre o peca-
do e sobre a morte. Ele é vencedor. Não há obstáculo que possa 
impedir a igreja de caminhar. Nada, nem ninguém, pode vencê-la.

A igreja tem poder e autoridade divina pela pessoa do Espí-
rito Santo que habita em nós. É ele quem dirige, coordena  
e assegura-nos vida.

Nosso ensino está fundamentado na Palavra Divina – as Escritu-
ras Eternas. Nenhuma verdade é maior que aquilo que é revelado 
pelas páginas sagradas. Nossos valores são aquilo que Deus diz e 
faz. Vivemos pela fé nas promessas reveladas na Bíblia. Avança-
mos porque cremos!

Como povo de Deus, temos alegria no serviço do Reino. Busca-
mos descobrir e exercer os dons espirituais que recebemos do 
Pai. É por meio deles que o mundo pode conhecer o amor de 
Deus por cada criatura. É na obra que nos sentimos realizados 
como cristãos.

A mutualidade é o meio pela qual somos supridos em todos os 
momentos – uns pelos outros. Na igreja de Cristo não há lugar 
para o individualismo. A comunhão e o amor são a maneira como 
nós somos vistos como discípulos de Cristo.

Por último, Cristo, o autor e consumador da nossa fé, é quem 
nos garante a firmeza e existência da igreja até a Sua vol-
ta. O nosso rumo é a eternidade. Nosso alvo é Jesus. Enquan-
to estivermos neste mundo, viveremos para alcançar pessoas e  
para transformar vidas!

Com carinho e convicção,
Seu pastor



English Club On Fridays

Participe do English Club e pratique seu In-
glês com atividades dinâmicas, jogos bíbli-
cos e muito mais, tudo isso de um jeito des-
contraído e com um grupo divertido. 
Junte-se a nós pelo Meet: 
https://meet.google.com/bht-zhar-hev

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 conferência 
disponibilizados em nosso 
canal.

Na última quarta-feira (6), completaram-se 14 anos que uma nova página 
na história centenária da IBMéier começava a ser escrita pela caneta per-
feita do Pai Celeste.

Louvamos ao Senhor pela vida do nosso amado pastor Purin Jr. e de sua 
família, e, junto à D. Dulce Consuelo e ao Pr. João Reinaldo Purin, deseja-
mos que o nosso Deus continue abençoando este precioso ministério por 
ainda muito mais tempo.

MENSAGEM AO NOSSO FILHO/PASTOR

“Na verdade, vós sois a nossa glória e a nossa alegria.”, disse Paulo aos 
Tessalonicenses e nós dizemos aos queridos Purin Júnior, Jeanni e Letícia 
e à amada Igreja Batista do Méier. Estas palavras servem bem para este 
momento de celebrarmos os 14 anos de abençoado ministério na Igreja 
que faz parte de nossa vida.

Temos acompanhado bem de perto as tristezas que você enfrentou, mas 
também podemos sentir as alegrias de tantas vitórias. Vocês têm sido 
incansáveis no pastoreio desta Igreja. As mensagens puramente bíblicas 
que, como pão para o sustento da alma, têm alimentado o seu rebanho. 
Visitas às famílias, aos hospitais e socorro em momentos que suas ove-
lhas têm atravessado. Vocês têm se alegrado com os que fazem festa e 
chorado com os que choram.

Somente a eternidade vai revelar o que, como pastor desta Igreja, você 
realizou. Com humildade, reconhecemos que toda a glória é dada ao 
nosso Senhor Jesus Cristo.
Os desafios da tarefa não terminam; pelo contrário, torna-se preciso re-
vestimento do poder do Alto para prosseguir. Seja corajoso e não tema. 
Deus abençoe e use cada vez mais a família pastoral para levar muitos à 
Salvação e ao crescimento espiritual, preparando assim a Sua igreja para 
o encontro com o Senhor. 

https://meet.google.com/bht-zhar-hev
https://meet.google.com/bht-zhar-hev


Campanha Porque Ele 
me amou

A IBMéier está envolvida com 
a Campanha Porque Ele me 
amou, de Missões Nacionais, 
e traz mais um incentivo para 
que alcancemos o nosso alvo 
como igreja.
Adquira os produtos e espalhe 
este amor por onde você for.
Encomende pelo WhatsA-
pp e consulte formas de 
pagamento e retirada: wa.
me/5521998588962
• Dedoches (Turminha Infan-
til): R$ 15,00, cada | R$ 50,00 
(combo 4 personagens)
• Máscara Infantil: R$ 8,00, 
cada (a partir de 3 anos)
• Ponteira de lápis: R$ 2,50, 
cada
• Máscara IBMéier: R$ 10,00, 
cada (adulto - tamanho único)
#servir #serVida 
#IBMéier2020

Encontros Azuis - Autismo

Nosso querido casal Adriano Ávila dos 
Santos e Simone Gomes, com a filhi-
nha Heloísa, estão em mudança para 
o Sul do país, por força do trabalho de-
senvolvido por Adriano, como militar. 
Simone deixa assim a liderança dos En-
contros Azuis, voltados para os pais de 
autistas, e sua dedicação deixa marcas 
em todos aqueles que com ela pude-
ram conviver e aprender. Há quase dois 
anos este ministério de inclusão vem 
acontecendo na IBMéier, abençoando 
famílias, e é motivo de nossa gratidão, 
que expressamos no momento de des-
pedida desses amados irmãos.

A irmã  Débora Rodrigues Azevedo Sal-
les Pedro, mãe do Rafael e Advogada,  
que conosco congrega  desde julho de 
2013, assumirá a liderança deste lindo 
projeto, vinculado ao Ministério de En-
sino e Família.

http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5521968114842
wa.me/5521998588962
wa.me/5521998588962


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 Benja-
mim), 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, Luiní-
zia 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.

Igreja Batista do Méier
 CNPJ 42.214.635/0001-31

Pelo novo sistema de pagamento PIX, você reali-
za transferências direto do seu banco para a con-
ta da IBMéier, usando como chave o nosso CNPJ: 
42214635000131.

Prezado irmão, louvamos ao Senhor pela sua ge-
nerosidade. Desejamos que o nosso Deus continue 
abençoando você rica e abundantemente.
Como forma de promover cada vez mais a seguran-
ça da nossa família, bem como das dependências e 
funcionários da IBMéier, solicitamos que você prio-
rize os meios eletrônicos em suas contribuições. 
Escolha o banco de sua preferência e, por favor, en-
caminhe o comprovante do depósito ou da transfe-
rência — discriminando os valores, mês de referên-
cia e destino da contribuição — para a Tesouraria, 
pelo e-mail: tesouraria@batistadomeier.org.br ou 
pelo WhatsApp: (21) 96808-7341.
Porém, se você não puder enviar seus dízimos e/
ou ofertas pela modalidade eletrônica, por favor en-
tregue-os no envelope, devidamente preenchido, 
na igreja. Consulte o horário de funcionamento da 
Tesouraria.
Muito obrigada por investir no crescimento do Reino 
de Deus, por meio da IBMéier, e por contribuir para 
que continuemos a dar frutos para a eternidade.

Aniversariantes • Janeiro
10 - Ageu Bastos do Bomfim, Ilisária Silveira Garcia, Robson Coutinho de Sousa.

11 - Catia do Carmo Benamor das Chagas, Clésia de Assis Martins, Geo-
vana de Almeida Fernandes dos Santos, Iraci Silva de Carvalho, Rodrigo 
Costa dos Santos.

12 - Alexandre da Silva Ferreira, Caio Estrela de Brito, Cristini Rodrigues Ra-
mos de Almeida, Dinéa Guimarães Bezerra, Gloria Greice da Costa Gomes 
da Silva, João Victor de Almeida dos Santos, Regina da Costa Tatagiba, 
Telma de Moraes Rodrigues.

13 - Ieda Maria da Silva, Marcio Silva Costa, Vilma Leocadio.

14 - José Elias de Faria, Monique Beatriz da Silva Lassarot, Nicholas Silves-
tre Vianna Ferreira, Ronaldo Alves, Selma Eunice Aguiar Franco, Wladilene 
da Costa Ferreira Pimentel.

15 - Claudio Cesar Barbosa, Isaac Heider Corrêa Faria da Silva, Isabel Lou-
vize Pinto, Isabela Moreira Gonçalves Ferreira, Queila Holandino Mojon, 
Ricardo Conceição de Azevedo.

16 - Ada da Silva Carvalho, Beatriz de Oliveira Mendoza, Fernanda Alvarez 
Beserra Nogueira, Giselle Rosane Ferreira da Cunha Cardoso, Millena dos 
Santos Cavalcanti, Paola Magalhães Macchi, Queren Tedeschi da Silva.

17 - Lucas Medeiros dos Santos Garcia, Maria Cristina Perfeito Ramos, Ma-
ria Lucia dos Santos, Valdelice Pereira de Oliveira.

Bodas • Janeiro
10 Flávia Regina Sampaio e Rodrigo Costa dos Santos 17 Rosa 

10 Maria das Graças e José Iris Moraes de Oliveira 46 Alabastro 

10 Marilucy Franco e Bernardo Franco Aquino 12 Seda 

10 Tatiana e Daniel Moulié Correa 6 Perfume 

11 Ana dos Anjos e Pedro Henrique V. Costa 7  Lã 

11 Camila e Luan Pereira Ramos 4 Flores

11 Mariangela e Luiz Carlos Pereira 41 Seda 

11 Susana Raquel e Ronaldo Cesar Gonçalves Ferreira 24 Opala 

12 Noemia e Waldemiro de Oliveira Silva 75 Brilhante

13 Barbara e Marcelo dos Santos Silva 26 Alexandrita 

13 Elisabete e Gilson Lima Dias 32 Pinho 

13 Gisele Santos e Marco Antonio Accardo Filho 9 Cerâmica  

13 Marcia e Gilmar Ribeiro Leite 37 Aventurina 

14 Aline Pamela Santiago e Leandro Brilhante Regly 5 Madeira

15 Sheila e Fabio Araujo Frauches 21 Zircão 

16 Denise Silva e Joel David Mohlsick 6 Perfume 

16 Vera Lucia e Abdias Barreto da Silva Neto 28 Hematita 

17 Claudia e Alexandre Borges 34 Oliveira 

17 Elisabete e Humberto José C. Simões 38 Carvalho 



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
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