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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

A IGREJA QUE DEVEMOS SER
Começando pelo fim!

“Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança.” (Ap 2.1)

 Iniciamos no domingo passado uma caminhada que será longa e sem pressa sobre 
a Igreja de Éfeso. Introduzi o assunto trazendo à tona inquietações relevantes acerca da igre-
ja para o tempo presente. O quanto nos afastamos da essência, do princípio, da natureza, do 
primeiro amor?!?!
 Começamos uma jornada de estudos na qual sabemos aonde queremos chegar.  
O final que buscamos é sermos uma Igreja Gloriosa, Triunfante – a Noiva pronta para a  
chegada do seu Amado!
 Entretanto, muitas vezes parece que a realidade de uma igreja gloriosa e triunfante 
está longe do que vivemos nestes tempos. Vemos que muitas pessoas fogem das igrejas por 
causa das imperfeições nelas apontadas. É muito fácil dizer através de demandas aquilo que 
a igreja é, ou aquilo o que ela deveria ser ou fazer. Nós, em particular, não estamos, nem 
estaremos livres deste risco – da crítica ou até mesmo do afastamento.
 A verdade é que quem faz a melhor igreja somos nós, cada um de nós. Por isso, 
vamos aprender com a Igreja de Éfeso: como começou, como cresceu e se tornou eficaz, 
como se deixou contaminar pelo mundo, o modo como foi alertada e advertida e, finalmen-
te, como encontrou seu recomeço.
 Hoje “começamos pelo começo” nas mensagens bíblicas. Porém, neste texto intro-
dutório, inicio pelo fim.
 No livro do Apocalipse encontramos sete igrejas para as quais Cristo escreveu. Ne-
nhuma delas é perfeita! No entanto, fica claro que, dentre elas, a que agradou mais a Deus 
foi a igreja de Éfeso. Por isso começo os editoriais pelo fim da história bíblica. Nós somos a 
continuidade dessa história até que Cristo volte.
 Neste alegre começo, vale a pena refletir sobre a igreja que devemos ser sob a pers-
pectiva da verdade bíblica. Creio que dentre outras qualidades apontadas no Novo Testa-
mento, uma igreja que agrada a Deus deve ser semelhante à igreja de Éfeso. Deve basear-se 
na Bíblia, ensinar a salvação em Cristo e dispor-se a seguir o caminho do Mestre.
 As marcas de qualidade daquela igreja são evidentes e claras.
 É uma igreja ativa no trabalho de Deus (v.2) – Muito se confunde realização com 
ativismo. Não basta uma agenda lotada e conflituosa. Uma igreja saudável tem visão clara da 
missão que tem para cumprir. Seus membros estão envolvidos na Obra, desenvolvendo seus 
dons. Eles têm iniciativa para que a Palavra seja pregada. O mundo vê que seus membros 
têm alegria por estarem realizando o que Deus quer.
 É uma igreja que rejeita os homens hereges (v.2) – Uma igreja saudável transfor-
ma o mundo. Os dias de hoje oferecem todas as possibilidades de vivermos para agradar aos 
homens. É a grande pressão da apostasia à qual estamos sujeitos. Mas o que mais importa é 
agradar a Deus. Devemos ser uma igreja aplicada ao estudo da Palavra para estar firme diante 
de ensinos que nos afastam da Verdade.
 É uma igreja que persevera e enfrenta provas por causa de Cristo (v.3) – Vivemos 
uma realidade bastante amena em relação a outros povos do mundo. Não sabemos com 
profundidade o que significa morrer por amor a Cristo. Entretanto, atravessamos circuns-
tâncias e vales que colocam à prova a nossa confiança e a nossa dependência de Deus para 
continuar caminhando. A todo o momento, podemos expressar a nossa fidelidade e o nosso 
amor ao Senhor da igreja. Uma igreja saudável prossegue sem olhar para trás.
 É uma igreja que procurar manter o primeiro amor (v.4) – Facilmente permitimos 
que o nosso amor se transforme em frieza. O Senhor Jesus avisou que isto prenunciaria a 
proximidade do fim. Uma igreja saudável mantém viva a chama do entusiasmo com a fé. A 
esperança se vê em cada rosto que não se curva diante das provas. O testemunho é conta-
giante. As pessoas têm vontade de conhecer a Deus da maneira e na mesma intensidade que 
o conhecemos.
 É uma igreja firme diante da imoralidade deste tempo (v.6) – Em tempos de 
libertinagem e falta de compromisso, a igreja de Cristo se levanta para ser sal e luz, para ser 
diferente! Diante do “nada a ver” do “o que é que tem?” ou do “tô nem aí!” a igreja se esforça 
para ser e fazer diferente.
 É certo que os defeitos da igreja não estão nela mesma, em sua essência, natureza 
e prática. Eles estão em mim e em você, enquanto não vivermos para ser o que Deus quer 
que sejamos. A igreja é você, sou eu, somos o que fazemos (ou não). Portanto, seremos uma 
igreja que agrada a Deus na medida em que assumirmos o que tem de ser feito.
 É nisto que creio. Este é o meu desafio para este começo. É o prenúncio de uma 
trajetória de bênçãos e vitórias para o Nome Glorioso do Senhor da Igreja Batista do Méier 
no que eu tenho entendido como um recomeço!
Estou certo de que Deus, que nos conduziu até aqui, nos levará adiante. Ele já conhece o 
fim. Vamos juntos! Seremos ainda mais a Igreja de Cristo para este tempo, para este lugar, 
para este povo.
 Seremos a Igreja que Ele quer!

Com carinho e expectativa,
Seu pastor



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 241.200,80 11.159,13 -159.262,74 73.044,24

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 
#IBMéier2021

Projeto INCLUA +

Querida Família IBMéier, estamos realizando um cadastramento de todos 
que possuem alguma deficiência ou limitação, para compartilhar experi-
ências e acolhimento. Se for seu caso ou de algum membro de sua famí-
lia, permita-nos conhecer você e sua história.
Porque juntos somos mais fortes e chegamos mais longe!
Envie uma mensagem para Débora Azevedo: (21)97041-7417.

Falecimento

Com pesar informamos o falecimento de nosso 
amado irmão Obadias Ramos dos Santos, dia 29 de 
janeiro, uma semana após completar 93 anos.
Obadias era membro da IBMéier desde 2005, vindo 
da PIB de Ipanema. Sapateiro por profissão e diáco-
no por missão, sempre serviu com alegria entre nós, 
especialmente na equipe de hospitalidade, enquan-
to sua saúde permitiu.
Suplicamos as bênçãos de consolo que vêm do Alto sobre a vida da irmã 
Ozenete, com quem Obadias esteve casado nos últimos 20 anos, e de-
mais familiares.

”Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tris-
teza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram.” (Apocalipse 21.4)

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
31 - Adriana de Aragão da Silva Gibara, Alexandre Vasconcelos Campos, 
Daniel Martinz Mendonça, Suely Diniz Marques, Vinicius Fernandes dos 
Santos.

Aniversariantes  • Fevereiro
01 - Adriana Caldeira Vidal de Lima, Berenice Holandino Rêgo, Carlos José 
Quinteiro Siciliano, Claudio Pacheco de Castro, Jader Oliveira Guimarães, 
Jakeline da Silva Pontes, Paula Gabriela da Silva Nemesio, Rodrigo Barbosa 
Pinho, Victor Claudio Martins da Silva.

02 - Jaqueline de Souza Knupp Bengaly, João Luiz da Silva Leal Junior, 
Mônica Cristina Nunes dos Santos.

03 - Daniela Crespo Cerri Freire, Priscila Rosa da Silva Rossato, Roberta 
de Farias Barreto Domingos Paula, Tereza Cristina de Souza Lima Kaezer, 
Thainá Platino Montenegro, Waldeir Alberto Gomes.

04 - Leonardo D. de Castro, Marcio Marques do Carmo, Nilza dos Reis Sousa

 05 - Alane Amorim Santos, Alexia Victória de Araújo, Anne Feldmann de 
Souza França, Carla de Azevedo Beserra Macri, Estéfano Bezerra da Silva, 
Israel Dinarti Fernandes, Leandro Morett Romano Antunes de Souza, Lucas 
dos Santos Braga, Rafael Silva Costa, Renato Pereira Soares Junior, Rosa 
Afonso Francisco Esteves.

06 - Eliane Nunes, Jaqueline Tenório França Merlim da Silva, José Roberto 
Julianelli, Lívia Fontes Farias, Marcelo de Carvalho Rodrigues, Maria de Na-
zaré Sérgio Rodrigues, Maria Goret das Neves, Simone Ferreira de Carvalho, 
Thais de Moura Barbosa.

07 - Katia Regina Canet, Marcia Dias Ribeiro Leite, Nilsete Soares de Lima, 
Paulo Jorge Jimenez Júnior, Pedro Henrique Costa Drumond da Silva.

Bodas • Janeiro
31 Cristiane e Marcelo André Cordeiro da Silva 12 Seda 

31 Isis e Alessandro Chavarry P. Velloso 23 Palha 

Bodas • Fevereiro
1 Ana Lucia e Fausto Luiz de Castilho Pereira 20 Porcelana 

1 Maria do Rosário e Severino do Ramo Silva 47 Jaspe 

1 Vanessa e Igor Lopes de Sousa 7  Lã 

2 Aline e Denilson de Souza França 30 Pérola 

2 Camila e Danilo Maximo Almeida 7  Lã 

3 Maria Adir e Luiz Carlos Tassinari da Silva 53 Antimônio 

5 Fernanda e Edison Mario Beraldi dos Santos 6 Perfume 

8 Louise Katherine Leite e Fabio Oliveira da Silva 5 Madeira

8 Luziete e Paulo José Rolim de Almeida 23 Palha 

9 Izaurita da Conceição e Norberto da Silva Moita 64 Fabulita 

10 Márcia Andréia e Marcio Alves Barbosa 25 Prata 

10 Neuzeir Neves (Nany) e Rogério Maia Rodrigues 29 Erva 



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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