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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

“Nós, porém, não somos dos que retrocedem, (…)” (H 10.39)

 Li em algum lugar que “experiência é o nome que todo mundo dá aos 
próprios erros.” Isto pode ser perigoso quando se torna uma desculpa para as 
nossas fraquezas. Porém, é uma verdade se visto sob a ótica da perseverança.
  Muitos de nós, com frequência, diante do fracasso enfrentamos a tenta-
ção de desistir, frustrados. O único retrocesso aceitável é o do arrependimento 
para a retomada de uma nova rota, em uma nova direção, longe do erro cometi-
do. Recomeçar reflete uma marca virtuosa de caráter. Perseverar é uma qualidade 
espiritual.
 Bob Foster faz as seguintes considerações acerca da perseverança:
• Todos nós caímos na primeira vez que tentamos andar.
• Todos nós quase nos afogamos na primeira vez que tentamos nadar.
• Todos nós levamos um tombo tentando aprender a andar de bicicleta.
• Quase todos erramos na primeira vez que tentamos rebater ou chutar uma bola.
• Todos nós em algum momento já demos um arranhão no carro.
• Rowland Hussey Macy, fundador da maior loja de departamentos do mundo, 
fracassou sete vezes antes que sua loja se tornasse um sucesso.
 Certamente há outros tantos exemplos de experiências ruins que se tor-
naram prenúncio e precursoras de grandes conquistas. Assim é a vida! Ela lhe ofe-
rece duas saídas que determinarão o final da jornada: retrair-se, desencorajado, 
com medo de se arriscar a um novo fracasso, ou determinar-se para tentar outra 
vez, encarando o desafio com mais empenho, cheio da expectativa do sucesso e 
procurando acertar aquilo que foi errado. 
  Registrei a afirmação de Paul Rees: “Deus pode transformar nossos fracas-
sos em sucesso; nossos medos em coragem; pode tomar nossos pré-julgamentos 
e fundi-los com Seu amor; pode nos envolver quando nos afastamos totalmente 
dEle e de nossas obrigações e estender uma mão resgatadora sobre nós; pode 
fazer-nos voltar e encarar a tarefa que nos intimidava e subjugar o inimigo que 
nos abatia.” Ou seja, Deus é, em sua essência, a nova chance para o homem.
 Lembre-se do que Isaías anunciou da parte de Deus: “Por isso não tema, 
pois estou com você; não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o 
ajudarei; Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa.” (Isaías 41:10)
 Deus está presente e agindo na vida daqueles que o amam e buscam com 
o coração inteiro. Quando experimentamos esta ação, não se trata apenas de bus-
car a vitória, mas de tornarmo-nos melhores, aprovados.
 Perseverança é baseada na fé. E a fé tem um alvo – o próprio Deus. Em 
Jeremias 29.11 encontramos a expressão clara de que Deus nos levará em frente 
vencendo os desafios, corrigindo os erros e tornando-nos melhores a cada passo: 
“Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês”, diz o Senhor, “pla-
nos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança 
e um futuro.”
 Nossa atitude de avançar e não retroceder tem seu fundamento na cer-
teza de que Deus é o maior interessado em nos tornar melhores, mais iguais ao 
Filho – Jesus Cristo.

Avançando,
Seu pastor



Nossa Campanha continua em 2020!
 

A Obra de Deus e o investimento no crescimento do Reino não vão pa-
rar! 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 que possamos atingir os seguintes alvos: 
• Obras de infraestrutura no templo.
• Muro e calçada da IBMéier.
•Pavimentação do estacionamento.

Campanha Novos Desafios
até 

06/11/2020
Entradas

OD-Campanha
Entradas

OD-Ceia Natal
Despesas Saldo Atual

Total 
Promessas

296.810,00 296.810,00

Total recebido 237.569,40 11.159,13 -149.740,33 98.988,20

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.

Falecimento

Informamos o falecimento da irmã 
Neuza Gonçalves Rocha, dia 5 de no-
vembro, aos 82 anos. Era membro da 
IBMéier desde 17/12/2000, quando in-
gressou por batismo. Seus filhos Delio 
e Delmo, a nora Fátima e o neto Diogo 
conosco congregam; a eles e a todos 
os familiares expressamos nosso pesar 
pela perda sofrida. Que Deus console 
seus corações. Nossa gratidão a Ele por 
essa vida tão preciosa entre nós!  

Dia do Diácono Batista

Hoje é dia de celebrarmos a vida dos irmãos que compõem o Ministério 
Diaconal de nossa igreja, sempre relevantes na intercessão e suporte 
ao pastorado e demais ministérios. Sabem eles que não são escolhidos 
apenas para servir a Ceia do Senhor, mas para ter respostas às necessi-
dades da membresia, e assim o fazem, dedicando seu esforço e tempo 
em prol do bem-estar de todos. Parabenizamos nossos diáconos pelo 
trabalho realizado com amor e sabedoria de Deus. Rogamos ao Senhor 
que os abençoe e capacite, a partir de Sua palavra, para o bom exercício 
do Diaconato.

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


Campanha Missões Nacionais 
"Porque Ele me amou"

"Em um mundo onde o amor é tratado como algo efêmero e sem importância, a 
Campanha de Missões Nacionais, em 2020, vem mostrar que o amor de Deus é 
diferente de qualquer outro amor jamais vivido. Ele é robusto, sólido, preenche, 
transborda e permanece – porque é inesgotável – e, ao mesmo tempo, é leve e 
traz paz."
Nossa igreja está comprometida em alcançar o alvo financeiro de R$ 35.000,00, 
consciente de que o Deus de Missões nos dá o privilégio de fazer parte da obra 
missionária, também, por meio dos nossos recursos.
Se envolva conosco e se comprometa individualmente a ser parte do que Deus 
tem feito em nosso país.

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 WhatsApp e consulte formas de 
pagamento e retirada: wa.me/5521998588962

• Dedoches (Turminha Infantil): 
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

http://wa.me/5521998588962


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.

Use o QRCode ao lado para acessar 
a página na Web que permite sua 
contribuição de dízimos e ofertas 
utilizando Cartão de Crédito ou 
boleto. Recomendamos que, antes 
de efetivar sua contribuição, faça o 
LOGIN e complete o seu cadastro 
pessoal no sistema. Após o cadas-
tro básico, caso você queira usar o 
Cartão de Crédito, faça também o 
registro desses dados. Em seguida, 
tecle a opção SAIR e entre nova-
mente no endereço indicado pelo 
QRCode.

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 dados são infor-
mados neste boletim, seguindo as instruções refe-
rentes ao envio do comprovante
por e-mail ou pelo envelope próprio. É possível, ain-
da, valer-se de máquina de cartão de débito, disponí-
vel em nossa secretaria; entretanto, à semelhança do 
uso de cheques, esta opção
traz custos financeiros, por acarretar cobrança de ta-
xas pelos bancos.
Sua cooperação trará economia para nossos cofres, 
permitindo o melhor emprego das contribuições em 
atividades-fim da igreja. A menor movimentação de 
dinheiro em espécie e em cheques também favore-
cerá a segurança de nossos ambientes de culto, aos 
domingos, e das dependências de trabalho - tesou-
raria e secretaria - ao longo da semana.

Bodas • Novembro
8 Evanise e Fabiano Matassoli do Nascimento 18 Turquesa 

8 Rosana e Almir Gomes Júnior 23 Palha 

8 Simone e Walfrido de Oliveira Carvalho 23 Palha 

8 Wladilene e Nelson Fernandes Pimentel Junior 7  Lã 

9 Daniele e Marcelo Vieira de Souza 29 Erva 

9 Fernanda e Leandro Britto do Nascimento 8 Barro

9 Gleice e Inon Rubens Duarte de Andrade 8 Barro

9 Jacyra e Salvatore Confettura 57 Lápis lazúli

9 Kelly e Marcos Paulo da Silva 13 Renda 

9 Sandra Rita e Joás Silva de Oliveira 18 Turquesa 

9 Simone Roza e Elias José de Souza Taouil 19 Água Marinha 

10 Jaqueline Almeida e Adilson Moreira 9 Cerâmica  

11 Ana Marta e Eliezer Antonio Botelho 42 Prata dourada 

11 Arlete e Pedro Jorge de Souza Farias 42 Prata dourada 

12 Simone e Paulo Roberto de Souza Monção 21 Zircão 

13 Judith e Benjamin de Souza Filho 55 Ametista 

13 Leila Maria e Carlos Alberto de Assis Serejo 21 Zircão 

13 Suelen Carvalho e Alan Lima da Silva 8 Barro

14 Cristiane Ohana e Caio Marcus Pereira Cruz 11 Aço 

Aniversariantes • Novembro
08 - Luana de Assis Ropon Horta, Marcia Batista de Melo, Raphael Freitas 
Franco, Rosimara de Souza Rangel.

09 - Antonio Carlos da Silva Ferrão, Douglas Lima Amorim, Marcelo Rosa 
Ferreira, Maria dos Anjos Borralho da Silva de Lima, Miriam dos Santos 
Loureiro, Rafael de Carvalho Britto dos Santos

10 - Ana Carolina Caputo, Andréa Medeiros, Flavia Jussara De Sant’Anna, 
Giovanna Braga Leal, 

Maria Olivia de Paula Martins, Marizalva Maria da Conceição, Natália Au-
gusto Alcantara, Nathalia Gil de Sousa, Sebastiana Maria de Andrade, Thia-
go Lopes Rodrigues

11 - Gleice de Souza da Silva Duarte de Andrade, Itamar Mileppe Barboza, 
Monique Malheiros Ornellas, Nádia Monteiro Abertoni, Severina Gomes da 
Silva do Espírito Santo

12 - Calebe de Farias Domingos Paula, Erick Deslandes Magno Oliveira, 
Isabele Ferreira de Barros de Souza, Josias da Costa, Ligia da Fonseca Hen-
riques, Marli Aparecida Monteiro, Paulo Rodrigo Barbosa

13 - Jhonnata Rafael dos Santos, Mateus Francisco Mourão, Paulo Roberto 
Lessa Lomba

14 - Elma de Araujo Pinto Rodrigues, Maury da Silva Marques, Rosa Maria 
das Dores de Castro, Tatiana Silveira da Conceição da Silva, Viviane Barbo-
sa Guimarães Tavares

http://www.batistadomeier.org.br/doe


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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