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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

COMPAIXÃO E GRAÇA 
MULTIPLICADAS PELO BRASIL

 Como é bom sentir alegria, principalmente 
quando multiplicamos as bênçãos com as quais Deus 
nos tem revestido. Nosso Deus é um Deus Multiplicador.  
A Multiplicação é um princípio do Reino de Deus e, 
também, um mandamento, haja vista que Deus nos ensina  
a multiplicar amor.

 Deus, por nos amar, deu-nos Jesus, que ensinou a 
multiplicação da Graça. Jesus nos ensina a servir com alegria, 
a sermos bênçãos, uns aos outros, a olhar para o perdido, 
para o ferido, abandonado pela sociedade, pelo governo, 
pela própria família,  com amor e alegria.

 Nosso Mestre, Jesus nos transformou, chamou-nos e 
fez o seu Santo Espírito habitar em nós, e é por meio de nós 
que o Espírito Santo fará a obra de compaixão e graça a todos 
que dela necessitarem - e são muitos os que carecem dessa 
compaixão, em nossa pátria. Não existe maior alegria do que 
saber que nossos dons, talentos e recursos materiais são 
ferramentas nas mãos do Senhor, que os usa para ministrar 
o seu amor a todos que estão esquecidos.

 Queridos, lembrem-se: vivam em alegria e promovam 
a alegria de Jesus à sua volta, sabendo que tudo quanto 
fazemos vem do Senhor e é para Ele. Jesus amou as pessoas; 
portanto, como bons imitadores, amemos, também, todas as 
pessoas neste mundo. Sigamos juntos a fim de transformar 
nosso Brasil para a glória de Deus.

Renato Antunes
Gerente Executivo de Assistência Social

Junta de Missões Nacionais da CBB



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

Atenção famílias, líderes e educadores! 
Oportunidade de dedicar um dia todinho 
à reflexão da Educação dos nossos filhos 
à luz da Palavra de Deus! Será um dia de 
palestras, troca de experiências, coffee 
break, exposição de livros sobre o assunto. 
O evento acontecerá na Igreja Batista do 
Méier, no dia 9 de novembro entre 9h e 18h. 
O investimento é de R$30,00 e as inscrições 
já estão disponíveis em: 
https://ministerioler.com.br/academia-
monergista-educacao-crista/ 
Garanta já a sua vaga!

Guarda de 
Objetos Pessoais

Informamos que nossos fun-
cionários não estão autoriza-
dos a guardar objetos pessoais 
na guarita ou outras depen-
dências da igreja. Apenas pa-
péis e itens/materiais relativos 
aos ministérios poderão ser 
entregues na guarita ou secre-
taria para os encaminhamen-
tos necessários.  Contamos 
com a compreensão e cola-
boração de todos.

Encontro para 
novos membros 
29/10/2019

Se você deseja fazer parte da 
família IBMéier, não perca o 
Encontro para Novos Membros 
com o Pastor, que acontecerá 
dia 29 de outubro, terça-feira, às 
19h30min. Além disso, agende 
uma entrevista com o Pastor 
Purin Jr., se ainda não o fez, 
contatando a Secretaria da Igreja 
(2599-3000). Na ocasião, serão 
tiradas as fotos individuais para 
o cadastro da Igreja e estará 
disponível um lanche. Para outras 
informações procure a Comissão 
de Membros, cuja coordenadora 
é a irmã Patrícia Maia dos Santos 
Stuart Lemos.

Outubro 2019
28  - CAFE Adolescentes, 19 h 

29 - MCM - 14 h // Encontro para Novos Membros, 
19 h, 6º andar

31 – CAFE Feminino, Sala 402, 15 h/ CAFE 
Masculino, Sala de Reuniões, 19 h  /// Dia da 
Reforma Protestante - 502 anos

Novembro 2019
01 - CAFE dos Jovens, 19 h 

02 - Feriado. Atividade evangelística Adolescentes

Nascimento

Manuela  nasceu dia 19 de outubro 
passado. A mamãe Tamiris 
Vasconcellos e o papai Waldeir 
Alberto Gomes  estão felizes e 
comemoram sua chegada, com 
toda a família. Parabéns, queridos 
irmãos, a igreja celebra com 
vocês o nascimento de Manuela, 
desejando que ela cresça sob 
a graça e infinitas bênçãos do 
nosso Deus.



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?

Colóquio  

Nosso próximo encontro será 
no dia 10 de novembro, às 11h, 
na sala 401. Trabalharemos 
com o livro “Inteligência humi-
lhada” de Jonas Madureira. A 
obra pode ser sintetizada com a 
frase: “É possível ser piedoso e, 
ao mesmo tempo, inteligente”, 
tratando sobre fé e razão a par-
tir da premissa de que a “fé não 
deve ter medo de pensar e que 
a razão deve dobrar seus joe-
lhos em sujeição a Deus”. Para 
uma participação produtiva, 
você deverá ler a obra antes do 
encontro, pois não se trata de 
uma palestra, mas de um mo-
mento de troca de impressões, 
compreensões e incompreen-
sões vindas da leitura. Leia, es-
tude e compartilhe.

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.  

Campanha 2019
até 

22/10/2019
Saldo 

Anterior
Despesas Saldo Atual

Total 
Promessas 296.810,00 296.810,00

Total 
recebido 110.250,67 -14.609,89* 95.640,78

* 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.

 Outubro – Aniversariantes 
27 – Fernanda Ferreira Pedrosa, Margarida Cristina Koplin Marques 
Lopes, Maria Inês Serejo da Silva, Marluce Jordão dos Santos, Robson 
Cardoso dos Santos, Thamires Alves Dias, Vinicius Gomes Monteiro.

28 - Andréia Ana de Lima, Célia Batista Peçanha Ramos, Edila de 
Andrade Ramos, Gustavo Souza de Castro, Iesmin Abdo Abugeber, 
Katia Fernandes Reis, Lauro Miranda Pereira, Livia Mascarenhas de 
Paula Cunha, Marcos Filipe Rocha de Lima, Raquel Dias Ferreira da Silva

29 - Aline Lopes Soares Pessoa de Barros, Maria Fernanda Fonseca de 
Oliveira Gama.

30 – Alessandro Chavarry Pereira Velloso, Joelmo Favaro Werneck, 
Luciene Pitangui Domingues, Marcelle Olimpio da Silva.

31- Bethania Bretas Ribeiro, Lucas Augusto Souza de Oliveira, Marcello 
Speranza Machado, Vera Lucia Tavares Costa.

Outubro - Bodas
27 Gabriella e Iago Nascimento 1 Papel 

27 Larissa e Bruno Rangel de Oliveira 1 Papel 

27 Priscila e Edilberto Gomes Busto Junior 12 Seda 

27 Terezinha e Itamar Mileppe Barboza 46 Alabastro 

29 Renata e José Ricardo Corrêa da Silva 14 Marfim 

30 Emanuelle e Leandro de Miranda Baptista 9 Cerâmica  

30 Irene e Otilio Gonçalves da Silva 65 Platina 

30 Nilma e Ueider Mafra 26 Alexandrita 

30 Vanessa e Carlos Augusto de Paula 15 Cristal 

31 Erida e Raphael Bispo da Silva 11 Aço

Novembro – Aniversariantes 
01 - Ana Cristina Lopes da Costa Rodrigues, Douglas de Carvalho 
Baeta, Eunória Oliveira da Silva, João Bosco de Figueiredo Filho, Maria 
Lucia Nogueira Alves de Azevedo, Pedro Henrique Lara Pereira, Rebeca 
Silva Zuanazzi Machado, Vinicius Louzada Feitoza.

02 - Davi Ramos, Edinea Larrieu de Abreu Jesus, Irinéa Pereira Martins, 
Nilza Maria de Amorim Augusto, Raimunda do Carmo Braga Matos 
(Carminha), Rita de Cassia Lins Vieira Teixeira.

03 - Antonia de Assis Serejo, Geísa Thomaz da Silva, Jacira Sabino 
da Silva Furtado, Larissa Meloni Amorim Saboia, Mara Cristina Araujo 
Tavares Vieira, Nilma Santos Mafra, Robson Evaristo da Silva, Sérgio 
Ricardo Ramos de Carvalho

Novembro - Bodas
1 Priscila e William Mardônio da C. Silva Junior 05 Madeira

2 Noemi e Eduardo Ferreira da Silva 11 Aço 

3 Isabela e Rodrigo de Moura Robert 03 Couro


