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Igreja Batista do Méier
Rua Hermengarda, 31 - RJ 

Cep 20710-010
Telefax: (21) 2599-3000

Site: www.batistadomeier.org.br
email: igreja@batistadomeier.org.br
Organizada em 25 de dezembro de 1918.

Horários:
Domingos: 
EBD -  9h 

Cultos - 9h, 11h e 19h
Secretaria 8h30/13h

Terças: 
Cultos de Oração 6h30 e 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 Cristo, que com-

partilha 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

Ministérios
Pastor João Reinaldo Purin Jr

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

Frentes Missionárias
Missão Bethesda

Pr. Augusto Leandro Araújo
Missão Alto Cachambi

Pr. Ricardo Conceição de Azevedo

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 trans-
formador de Deus em Cristo por meio do testemunho 

pessoal, de ações coletivas de evangelismo e do sustento 
da obra missionária local e no mundo.

Arte
Luiz Menezes



 Deus tem me concedido a alegria de ter muitos amigos 
e amigas: lá, cá e acolá. Pelas circunstâncias e agenda da vida 
nem sempre posso vê-los com frequência, seja para encontros 
informais, seja para celebrações especiais, como reunir familiares 
e amigos para celebrar 60 anos de vida. Pude comemorar com o 
Emilson esse momento; sua esposa e filhos o presentearam com 
uma festa de aniversário. Alegria no encontro, emoção nas pala-
vras de família e amigos, culto de gratidão leve e descontraído. 
Ele tem dois filhos e uma filha; eles contaram histórias de meni-
nos, ela impactou-me em duas frases. Num primeiro momento, 
as palavras da Lara foram mais ou menos essas: “como meu pai, 
eu quero ter amigos por 40, 50 e 60 anos”. Como nossa ami-
zade começou há 43 anos, eu recebo a palavra dela; espero que 
continuemos amigos por muitos anos! Com certeza ela falava 
sobre nós, os sexagenários presentes. Refletindo sobre a frase, 
duas leituras me vêm à mente.

 A primeira está nas Crônicas de Nárnia, escrita por 
C. S. Lewis, especificamente em O leão, a feiticeira e o guar-
da-roupa. Lúcia, uma das futuras rainhas de Nárnia, chega ao 
país através de um guarda-roupa feito com a madeira de uma 
macieira vinda do país encantado. O que começou com uma 
brincadeira de esconde-esconde levou-a, bem como seus dois 
irmãos e irmã, a uma aventura fantástica. Em sua chegada a 
Nárnia, sob um terrível inverno secular imposto pela Feiticei-
ra Branca, ela se encontra com o Sr. Tumnus, um fauno. Após 
um breve diálogo e um convite, encontramos Lúcia na casa do 
fauno. Vejamos um pouco da cena: “Lúcia nunca estivera num 
lugar tão agradável. Era uma caverna quentinha e limpa, aberta 
numa rocha de tons avermelhados, com um tapete no chão e 
duas cadeirinhas. (“Uma para mim e outra para um amigo” – 
disse o Sr. Tumnus.)”. Meu amigo é uma pessoa que tem sempre 
uma cadeira vazia em sua vida para a chegada de um amigo  – 
sempre foi assim. Após a “confissão” de que não abriu nenhum 
dos presentes recebidos e dando a entender que não os abriria 
tão cedo, ressalta sua alegria em ter os amigos presentes e nos 
convida a cantar uma música – do tempo em que chamávamos 
de corinho: “Se uma boa amizade você tem (HPD 412)”. 

Para os mais novos, segue a letra: 

1. Se uma boa amizade você tem,
louve a Deus, pois a amizade é um bem;
Toda boa amizade você deve conservar.
Como é bom quando se sabe amar.
A amizade vem de Deus e a Deus deve levar;
Como é bom quando se sabe amar.
Uma boa amizade
é mais forte do que a morte.
Mesmo longe, na saudade,
a amizade vai ficando até mais forte.
2. A amizade é na vida uma canção,
a amizade faz bater o coração.
Ser amigo é fazer ao amigo todo bem;
Como é bom saber amar alguém.
A amizade vem de Deus e a Deus deve levar;
Como é bom quando se sabe amar.

 A escolha reflete muito do que ele valoriza. A segun-
da leitura que me vem à mente é do texto bíblico no livro dos 
Provérbios, capítulo 27, versículo 10. Nuances nas versões enri-
quecem a interpretação. A Bíblia do Peregrino: “Não abandones 
o amigo teu e de teu pai”, e a Bíblia Judaica: “Não abandone o 
amigo que também é amigo de seu pai”, nos remetem ao diá-
logo entre as gerações. Amigos dos filhos devem ser amigos dos 
pais. Haverá diferenças nas conversas, no linguajar, no tempo 
juntos; mas haverá conhecimento mútuo. A Nova Bíblia Trans-
formadora e a Nova Bíblia Vida trazem: “Jamais abandone um 
amigo, nem o seu nem o de seu pai” e “Não despreze o seu 
amigo nem o amigo de seu pai. Uma boa amizade vale muito 
nas horas difíceis; se você tem um bom amigo próximo de você, 
não precisará depender de parentes distantes”, respectivamente. 
O sábio escritor de Provérbios inicia chamando seu leitor de 
“filho”; como pai, faço coro com Salomão: que meus filhos e os 
filhos de meus amigos não se esqueçam de seus amigos e nem 
de nós, que somos amigos há décadas. Tenham um pouco de 
paciência quando começarmos a contar histórias de muito tem-
po atrás! Bem, que nossos filhos e filhas escrevam belas histórias 
para contá-las num futuro em que não estaremos para ouvi-las, 
mas terão nossos netos e bisnetos para terem paciência com eles.
Aos amigos e amigas de lá, de cá e de acolá!
 Ah, sim. A segunda frase que me impactou foi sobre 
uma conversa que a Lara teve com sua mãe sobre namoro e que 
envolveu o pai, mas isso é outra história.

Pedro Jorge, amigo.


