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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

NOME IGUAL NÃO HÁ
“Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em 

toda a terra!” (Salmo 8.9)

 O nome nos identifica. Parece-me que, para alguns, 
serve como atributo. A pessoa é o que seu nome diz ser. Você 
já percebeu que não conseguimos chamar as pessoas pelo 
nome que não o próprio delas?
 Quando era pequenino, cerca de 5 anos, aluno do Jar-
dim de Infância, minha mãe foi chamada à escola para ser 
arguida sobre o porquê de eu nunca responder à chamada 
feita pela professora. Se fosse hoje, diriam que eu poderia ter 
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).
 Mamãe, por sua experiência pedagógica, logo detec-
tou e retrucou: “como a professora o chama?” A resposta foi 
óbvia: “De João Reinaldo! Não é o nome dele?” Ao que ma-
mãe explicou: “Ele ainda não sabe disso! Em casa nós só o 
chamamos de Junior...” Um novo mundo se abriu!
 No contexto bíblico, os nomes eram dados às crian-
ças vinculados às circunstâncias de seu nascimento. Hoje, os 
nomes são escolhidos antes da criança nascer. Na cultura do 
povo hebreu, e em outros também, o nome era escolhido à 
luz dos acontecimentos do dia.
 Por isso o nome do Senhor é tão maravilhoso. O tetra-
grama sagrado revela a essência de Deus que simplesmente é!
 Nenhum nome é tão universal, nenhum poder e influ-
ência é tão geralmente sentido como o do Senhor de toda a 
criação. Por isso é digno de louvor, exaltação e proclamação.
 Pelo que é, e pelo que faz, Deus deve ser engrande-
cido por todos os seres! Proferir o nome do Senhor é tornar 
conhecidos os seus feitos e seu amor por todos. Louvemos o 
nome do Senhor!

Com carinho,
Seu pastor



Nossa Campanha 
continua em 2020!
 

A Obra de Deus e o investi-
mento no crescimento do 
Reino não vão parar! Mante-
nha sua contribuição ao lon-
go dos treze meses progra-
mados, 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.
•Pavimentação do 
estacionamento.

Campanha Novos Desafios
até 

29/05/2020
Entradas

OD-Campanha
Entradas

OD-Ceia Natal
Despesas Saldo Atual

Total 
Promessas

296.810,00 296.810,00

Total recebido 202.024,40 11.159,13 -86.875,13 126.308,40

Clique na imagem 
e acesse o PODCAST

Use o QRCode acima para acessar a 
página na Web que permite sua con-
tribuição de dízimos e ofertas utili-
zando Cartão de Crédito ou boleto. 
Recomendamos que, antes de efeti-
var sua contribuição, faça o LOGIN e 
complete o seu cadastro pessoal no 
sistema. Após o cadastro básico, caso 
você queira usar o Cartão de Crédito, 
faça também o registro desses dados. 
Em seguida, tecle a opção SAIR e en-
tre novamente no endereço indicado 
pelo QRCode.

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 da conferência online disponibilizados em 

nosso canal.

http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5521968114842
http://open.spotify.com/show/5fMfUrWu72qjqlO1Lq6Gb0
http://www.batistadomeier.org.br/doe
https://www.youtube.com/watch?v=8101exwOySU
https://www.youtube.com/watch?v=e_r9Kti-Fmc
https://www.youtube.com/watch?v=nP2PVSF7fdQ
https://www.youtube.com/watch?v=SVvPXkh3jd4
https://www.youtube.com/watch?v=Vece6q5RH28


1. Temos em comum o fato de que um dia Jesus viu a miséria da nossa alma e nós nos 
rendemos a Ele.

2. Reconhecemos que a vida que temos não pode ser adquirida por esforço próprio.

3. Sabemos que o combustível de nossas ações será sempre o Espírito Santo. Ele nos inspira 
e instrui.

4. Somos uma comunidade. Tudo o que vivemos importa e nos afeta mutuamente como 
membros da mesma família.

5. Somos organizados, porém livres para que o Espírito Santo guie e oriente os  
nossos encontros.

6. Sabemos que, aqui, as diferentes pessoas cooperam com seus dons, para os propósitos 
 de Deus.

7. Perseguimos a excelência, a fim de darmos bom testemunho e honrarmos a Deus.

8. Celebramos nossa história centenária, mas somos atuais no tempo e no espaço  
onde estamos.

9. Acolhemos gente nova com ideias novas. 

10. Entendemos que toda atividade é importante, quando ela cumpre os propósitos de Deus  
e edifica vidas.

11. Acreditamos que projetos pessoais podem ser desenvolvidos, desde que beneficiem a 
comunidade, dentro e fora de nossa família.

12. Procuramos, sempre que estamos juntos, mostrar a nossa harmonia com Deus e com 
todos os que convivem conosco.

13. Lidamos com recursos financeiros, sabendo que eles não são nossos e, por isso, os 
administramos com sabedoria, ética e sensatez.

14. Desejamos que, aqui, todos encontrem o seu lugar para trabalhar com as próprias mãos e 
com um único propósito: servirmos juntos no Reino de Deus.

15. Valorizamos o abraço, o sorriso, a alegria e a música e destacamos o amor que nos 
distingue como igreja.

16. Cremos que a disciplina faz parte do nosso modo de dizer que nos amamos uns aos 
outros e que estamos atentos aos que entre nós lutam em oposição ao Cristianismo.

17. Somos generosos e nos empenhamos para suprir necessidades dos de dentro, daqueles 
ao nosso redor e dos que estão espalhados pelo mundo.

18. Sabemos que independentemente de onde estivermos e o que fizermos, queremos 
transformar a sociedade pelo contágio de tudo o que Cristo é em nós.

19. Acreditamos que, aqui, os líderes são servos que amam tanto ensinar quanto aprender.

20. Temos a certeza de que, em nosso meio, ninguém se considera maior do que Deus. Ele é o 
dono de tudo e de todos.

 #DNAIBMéier

“...PARA QUE VOCÊS 
FAÇAM O QUE EU FIZ.“

JOÃO 13.15B

Nós, da Família IBMéier...



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.

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.

 Aniversariantes • Julho
13 - Luciana da Silva Rosa Pinto, Senhorinha Leal Soares.

14 - Albina da Encarnação Braz de Carvalho, Almir Gomes, Danielle Mar-
jo Rodrigues Velez, Edson Almir Bonfim Filho, Mariana Rosário Apolinário, 
Sergio Adriani Ferreira do Nascimento. 

15 - Aline Gil Santos de Sousa, Marli Ramos Cardoso dos Santos.

16 - Eliane Tailor de Azevedo, Eliomar Fernandes dos Santos, Karolyne Fer-
nandes Kuima Silva, Patrícia Ferreiraa do Nascimento, Paulo de Tarso Lins 
Ribeiro, Sergio Cavalcante da Costa, Severina Maria da Silva.

17 - Danielle Dias Ribeiro Leite Reis, Rosângela Gomes Guedes, Valéria 
Gonçalves Machareth.

18 - Bruno Henrique Caldeira da Silva, Isabella Cardial da Silva, Livia Maria 
de Lima, Maria Roseli Silva Holanda, Rosa Maria dos Santos Silva Rodrigues, 
Walmir Pereira da Costa. 

19 - Glauce Oliveira da Silva, Jacyra Ferreira Santos, Karina da Silva Souza 
Lassarot.

20 - André Azzi Silva, Celi Rebelo Moura, Leila Peixoto Morais, Pedro Hen-
rique de Oliveira Diniz Rocha, Pricila Vieira Magalhães Souza, Rosemayre 
Teixeira da Silva.

Bodas • Julho
13 Gedalva e Alfredo Antonio de Mello Netto 52 Argila 

13 Sonia Maria e Pedro Vitorino Pereira Moreira 46 Alabastro 

13 Viviane e Sergio Adriani Ferreira do Nascimento 13 Renda 

15 Clarissa e Guilherme Ferreira de Oliveira 3 Couro

15 Maria Cristina e Alexandre Barros Gaspar 14 Marfim 

15 Vanessa e Leandro Vasconcellos Moreira 14 Marfim 

16 Ariane e Marcio Francisco Casanova Paula 10 Zinco 

16 Isabela e Enoch Santos de Albuquerque 10 Zinco

17 Aline Macedo e Gutemberg G. Aperibêncio 16 Safira 

17 Celi e Nivaldo Domingos de Moura 44 Carbonato

17 Sonia Maria e Jucivaldo João Ferreira Santos 44 Carbonato

17 Tereza Cristina e Jonas Kaezer 38 Carvalho

18 Cláudia e Carlos Eduardo da Paixão Lírio 11 Aço 

18 Elaine e Marcelo Pires Corrêa 33 Crizopala

19 Maria José e Herany Araujo da Rocha 46 Alabastro 

20 Clenilce e Lincoln Willians da Silva 29 Erva 

20 Fabrícia e Marcos Filipe Rocha de Lima 6 Perfume 

20 Maria Jocelinny e Edneison Rodrigues Caetano 6 Perfume

21 Júnia-Ligia e Marcio Amorim Feitoza 31 Nácar



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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