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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

ELE SABE O CAMINHO!

 Decidi compartilhar com você, caro leitor, um texto que 
me preencheu na semana que passou. Eu o li em meu momen-
to devocional. É de fonte desconhecida. Que venha abençoar o 
seu coração como abençoou o meu.

“Ele sabe o caminho; se ele me provasse, sairia eu como ouro.” 
(Jó 23.10)

 “A fé cresce no meio das tempestades” – apenas sete pa-
lavras, mas como são significativas para quem já enfrentou a 
tempestade!
 Fé é aquela faculdade dada por Deus que, quando 
exercitada, faz-nos ver o invisível com a maior clareza e, pela 
qual, as coisas impossíveis se tornam possíveis. Ela lida com o 
sobrenatural.
Mas ela cresce no meio das tempestades, isto é, onde há 
perturbações na atmosfera espiritual. As tempestades são 
causadas pelo conflito dos elementos; e as tormentas do mundo 
espiritual são conflitos com elementos hostis.
 É nesse ambiente que a fé encontra o seu solo mais 
fértil; em tal meio ela chega mais depressa ao seu pleno 
amadurecimento.
 As árvores mais fortes não são as encontradas ao abrigo 
das florestas, mas as de campo aberto, onde ventos de todos os 
lados as açoitam, e curvam, e torcem, até que por fim atingem 
toda sua estatura. Esta madeira é a mais procurada para o fabri-
co de carrocerias e de instrumentos pesados.
 Portanto, quando virmos um gigante espiritual, lembre-
mo-nos de que a estrada que devemos palmilhar para ficar om-
bro a ombro com ele não é aquela alameda florida e ensolarada; 
mas, sim, um trilho íngreme, estreito e rochoso, onde as rajadas 
do inferno quase nos derrubarão, onde pedras ponteagudas nos 
rasgam a carne, onde espinhos nos ferem a fronte, e onde rép-
teis venenosos nos atacam de todos os lados.
 É uma vereda de dor e alegria, de sofrimento e bálsamo, 
de lágrimas e sorrisos, de provas e vitórias, de conflitos e triun-
fos, de dificuldades, perigos, afrontas, de perseguições e mal-
-entendidos, de tribulações e angústia – ao longo dos quais so-
mos feitos mais do que vencedores por Aquele que nos amou.
 No meio das tempestades. Exatamente no meio, onde a 
fúria é maior. Podemos ser tentados a retrair-nos ante a prova-
ção de uma tempestade de sofrimento... mas avancemos! Deus 
está ali para encontrar-Se conosco no centro de todas as tri-
bulações e para revelar-nos Seus segredos, que farão com que 
saiamos do meio delas com um rosto brilhante e uma fé in-
vencível, que não será abalada nem por todos os demônios do 
inferno.

Com carinho,
Seu pastor



One - Curso para Noivos

O Curso ONE – Curso Para Noivos – foi escrito e delineado 
especificamente para aqueles que vão se casar pela primeira 
vez, e nele são utilizados somente princípios bíblicos que, 
quando aplicados, respondem as perguntas eternas. “Na-
morar seriamente” é um passo em direção ao que significa 
ser um compromisso para o resto da vida; o curso levará 
os casais da vida de solteiro para a impressionante jornada 
chamada casamento.

Os participantes já devem ter 18 anos de idade e estar noi-
vos ou seriamente considerando o noivado, e precisam se 
comprometer em participar do curso inteiro, a não ser que a 
decisão de terminar o relacionamento seja tomada durante 
o curso.

Ao longo do curso, serão tratados temas como: - feridas e 
questões de falta de perdão que impedem a saúde de uma 
pessoa; - reconhecimento e trabalho de soluções dos pa-
drões geracionais e as questões que surgem da criação fami-
liar; - relacionamentos passados; - relacionamento de alian-
ça e como isso impacta a confiança e comprometimento 
entre ambos; - o futuro e desafio da análise de carreiras e 
alvos; - princípios na comunicação;  - luz nas diferentes áre-
as de intimidade dentro do casamento; - perspectiva bíblica 
dos papéis dentro do casamento e o processo de se chegar 
a um acordo como marido e esposa; - conceitos-chaves de 
finanças,  compartilhamentos sobre carreiras, planejamento 
familiar  e financeiro, criação de filhos e moradia; - aliança 
incondicional: estudar a Bíblia, orar juntos e gerenciar o di-
nheiro.

Cronograma e informações adicionais:

1 – Facilitadores: Luiz Henrique (96560-6051) e Giselda 
(98885-3741);

2 – É necessário adquirir 2 apostilas, ao custo de R$ 45,00 
cada. Não há outros custos;

3 – A turma tem como limite 5 casais participantes, 1 casal 
Líder em Treinamento (se houver) e o Casal Facilitador;

4 – O curso será aos domingos, de 16 às 18h. A depender da 
demanda dos alunos, é possível alterar o horário.

Se você tem interesse em participar, faça contato com os 
facilitadores utilizando os números de telefones informados 
acima.

Mês Dia Aula

Março 7 1 – Um Antes de Serem Dois

14 2 – Relacionamentos: Passado, Presente e 
Futuro 

21 3 – Concluindo o Passado

28 4 – Completo em Um

Abril 4 5 – O Destino de Vocês como Um

11 6 – Intimidade: O Presente de Deus para o 
Casamento de Vocês

18 7 – A Equipe do lar

25 8 – Deus e suas Finanças

Maio 2 9 – Casamento e Finanças

27 anos de Consagração 

Há 27 anos, em 5 de fevereiro de 1994, Pr. Purin Jr. era 
consagrado ao santo ministério de cuidar das muitas ove-
lhas do Bom Pastor.

Nós, da Família IBMéier, glorificamos o Senhor porque Ele 
separou o Pr. Purin Jr. para, neste tempo, guiar-nos cada 
vez mais em direção ao cumprimento da Palavra de Deus.

Primeira bênção, no primeiro 
dia como pastor da PIB Parque 
Independência, em 06/02/94.

Concílio de Exame ao Ministério Pastoral dirigido pelo  
Pr. Elton Rangel, em 05/02/94.

Entrega da Bíblia, pelo pai Pr. João Reinaldo Purin, durante o culto de 
Consagração, em 05/02/94

O avô, Pr. Antonio Lopes, 
orando na posse na PIB Parque 
Independência, em Bangu (RJ), 

em 06/02/94.



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 Campa-
nha 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)

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.

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.

Dia Mundial das Doenças Raras 

No último dia de fevereiro é celebrado em 70 
países o Dia Mundial das Doenças Raras. O 
objetivo é sensibilizar a população, os órgãos 
de saúde pública, médicos e especialistas em 
saúde para os tipos de doenças raras existen-
tes e toda a dificuldade que os seus portadores 
enfrentam para conseguir um tratamento ou 
cura. De acordo com a Organização Pan-Ame-
ricana de Saúde, atualmente o Brasil conta com 15 milhões de pessoas 
com algum tipo de doença rara. Que possamos como família compreen-
der e acolher as diferenças, sendo sal e luz no mundo. E você? Conhece 
alguém que tenha uma doença rara? Caso seja seu caso ou de algum 
membro de sua família o Projeto Inclua gostaria de conhecer você e sua 
história. Porque juntos somos mais fortes e chegamos mais longe.  Envie 
uma mensagem para Débora  ( 21) 97041-7417.

Nascimento

Toda a IBMéier se alegra com os queridos 
Viviane e Wallace Charles pelo nascimen-
to de Benjamin (Ben), dia 05 de fevereiro. 
Oramos ao Senhor por suas bênçãos sobre 
a vida dessa família tão amada, para que 
Benjamin cresça nos Seus caminhos. 
Parabéns!

http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5521968114842
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  • Fevereiro
07 - Katia Regina Canet, Marcia Dias Ribeiro Leite, Nilsete Soares de Lima, 
Paulo Jorge Jimenez Júnior, Pedro Henrique Costa Drumond da Silva.

08 - João Victor Flor Martins da Silva, Luziete Pires Borges de Almeida, 
Pedro Lucas Flor Martins da Silva, Sâmia Bastos Lira Santos, Suely Oliveira 
da Silva.

09 - Ana Claudia Caputo Fadul, André Monteiro dos Santos, Ellen de Mello 
Vasconcelos Dias, Felipe Rodrigues Corrêa, Gabriel de Souza Lima Kaezer, 
Jaqueline Vieira Pacheco, Marcelo Rosetti Americo, Zenia Cortes da Silva 
Santos.

10 - Emerson Moraes Teixeira, Luiza Helena Moreira de Sousa Gomes, Nilza 
Bispo Franco.

11 - Oswaldo Mojon Alves Junior, Patricia Inêz Gurgel Rodrigues, Pedro 
Henrique Vinha Costa.

12 - Dayse Clarice Bernardes Silva, Edneia da Silva Santos, Héldia da Silva 
Barreto, Michele Veiga de Sá.

13 - Elisa Pontes Silva de Oliveira, Julliana Carolina Passarelli Moraes Costa, 
Nirvana Gomes Garcia, Renata Uzêda Teles Santos, Roberta Veiga Barboza 
de Figueiredo.

14 - Adenice Barreto Baptista, Benedito de Carvalho, Cristiane Rozeno Pa-
rangaba, Denise dos Santos Luiz, Gabriel Bauso Francisco, João Paulo Pe-
reira de Oliveira, Maíra Tailor de Azevedo, Marcele Barbosa Gomes, Pedro 
Emanuel Narciso Correia dos Santos, Raquel Gabriele da Silva Nemésio, 
Samuel Oliveira Vileti.

15 - Claudia Pereira Soares Agarez, Claudio Vidal de Lima, Paulo Ricardo 
Nunes de Sales, Ronaldo Salgado Granado.

Bodas • Fevereiro
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 

10 Regina Helena e Jader Camargo 42 Prata dourada 

10 Sonia e Alexandre da Silva Ferreira 13 Renda 

11 Sheila e Italo Rohem Cardoso 9 Cerâmica  

12 Juliana e Nonato José Rei da Costa Jr. 11 Aço 

12 Lays e Vinicius da Silva Lima 10 Zinco 

13 Carla e Nelson Ferreira Oliveira 28 Hematita 

15 Yone Silva e Daniel Fernandes 13 Renda 

16 Nina Rosa e Eduardo Luiz Ferreira Pinto 19 Água Marinha 

17 Amanda e Rodrigo de Souza Luciano 6 Perfume 

17 Marcelle e Fabiano de Sousa Fernandes 15 Cristal 

19 Cristiane Maria e Leonardo Neves 12 Seda 



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! 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

Ser membro da igreja
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