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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 

Diaconal 
Renato Antunes

Ensino e Discipulado 
Pr. Pedro Jorge Farias

Evangelismo e Missões
Lívia Fontes Farias

ORAÇÃO E O FRESCOR DA MANHÃ
“Pela manhã ouves a minha voz, ó Senhor;

pela manhã te apresento a minha oração e vigio” (Salmo 5.3)

 A semana que passou proporcionou a quase todo o Brasil sensações 
de frio pouco comuns ao nosso país tropical. Com exceção das regiões mais 
ao norte, boa parte dos brasileiros sentimos temperaturas baixas que foram 
tema de conversas, postagens e notícias – agasalhos, geada, termômetros 
e até, em alguns lugares, neve. O que todas essas experiências têm em co-
mum, independentemente de onde tenha sido, é que as temperaturas mais 
baixas do dia sempre são registradas nas primeiras horas da manhã, pouco 
antes do sol aparecer.
 Porém, bastam os primeiros raios de sol para que, aos poucos, a 
temperatura vá subindo. Por exemplo, quem quiser ver o gramado com 
gelo, onde for o caso, precisa acordar bem cedo pra isso. Mas como acordar 
cedo quando o quentinho da coberta nos prende ali, certo? Aliás, acordar 
cedo pra trabalhar ou estudar nesses dias é difícil, né?
 Isso traz uma lição simples, mas preciosa: se queremos ver mais e 
melhor o que Deus tem pra nós, é necessário algum empenho para vencer 
os obstáculos ou a nossa “zona de conforto”.
 O frescor de uma manhã nos oferece a oportunidade de perceber 
que a fidelidade do Senhor é nova todos os dias. O brilho incomparável 
dos primeiros raios de Sol que aquecem a relva, que fazem subir o orva-
lho da noite, revela o cuidado do Pai em nos dar mais uma oportunidade  
de começar de novo.
 Davi mantinha o hábito de estar a sós com Deus, mesmo quando 
as orações públicas eram mais praticadas. O rei segundo o coração de Deus 
sabia que suas orações eram respondidas. Nenhum dia de resoluções, to-
madas de decisão, lutas e batalhas poderia começar sem estar em silêncio 
diante de Deus.
 Orar é falar para Deus tudo o que sentimos. É, também, nos calar-
mos para ouvir o que ele tem a nos dizer. Nesta via de mão dupla, orar não 
é falar até que Deus nos ouça e faça o que queremos. Davi tinha certeza de 
que era ouvido.
 Orar é esperar até que nós consigamos ouvir o que Deus já está 
falando, e reconhecer o modo como ele já está agindo em nosso favor. 
A vigilância a que Davi se refere tem a ver com aguardar com paciência  
e esperança.
 Tão importante quanto orar, é a atitude da espera confiante que fir-
ma os nossos pés. Ao dizer que vigia, Davi declara que, a partir da sua oração 
apresentada ao Senhor, o próximo passo é aguardar. Esta é uma disciplina 
espiritual que deve ser aperfeiçoada a cada dia.
 Ao enfrentar inimigos ferozes e implacáveis, Davi sabia que somente 
a mão de Deus poderia livrá-lo. Ele não poderia sentar-se no trono para mais 
um dia de reinado sem ter declarado novamente: “Pois tu, Senhor, abençoas 
o justo; o teu favor o protege como um escudo.” (v.12).

Com carinho,
Seu pastor



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 conferências 
disponibilizados em nosso canal.

Estudo Bíblico para Adultos

Escolha sua classe e junte-se a nós!
• Romanos: Domingo, das 8h20 às 10h
• Apocalipse: Domingo, das 16h às 17h
As aulas acontecerão pelo Zoom. 
Inscreva-se: bit.ly/estudobiblicoibmeier

Estudo do Livro de Gênesis

Vem aí mais um dos nossos ciclos de estudos. 
Início: 13/06/21 • Domingo: 17h
Prof.ª Raquel Pinheiro
As aulas acontecerão pelo Zoom.
Inscreva-se:bit.ly/livrodegenesis

Atualização de dados cadastrais

Prezado irmão, membro da Igreja Batista do 
Méier, 
Em abril passado a Comissão de Membros pro-
moveu uma atualização de dados de contato 
com a membresia, da qual participaram quase 
800 irmãos do nosso rol de ativos, e alguns do 
rol de inativos. 
A Comissão vem trabalhando agora com aque-
les que, naquela oportunidade, não informaram 
seus dados atualizados - endereço, telefones 
(fixo, celular, zapp), e-mail -, enviando mensa-
gens pelos e-mails e por whatsapp, ou por te-
lefone, procurando integrar a todos em nossas 
atividades e cultos ministrados pela igreja.
Se você ainda não respondeu a esses contatos, 
faça-o agora, informando os dados solicitados 
ou confirmando que os mesmos permanecem 
inalterados. Lembre-se, se for o caso, dos filhos 
crianças e adolescentes já batizados, familiares 
idosos ou com algum impedimento/dificuldade 
para atender a essa solicitação, e ajude-nos for-
necendo as informações referentes a eles.
Comunique-se com a Secretaria da igreja, se ti-
ver alguma dúvida, nos telefones (21) 2599-3000 
(fixo), ou (21) 96811-4842 (mensagem por zapp).
Agradecemos a sua participação e colaboração.
Fraternalmente, A Comissão de Membros

Querida família IBMéier,
    No dia 13 de julho é celebrado o Dia Mundial do Transtor-
no de Déficit de Atenção e /Hiperatividade (TDAH), criado para 
lembrar a importância da conscientização sobre este transtorno 
em todo o mundo e sobre os prejuízos que pessoas com TDAH 
enfrentam em todos os espaços e contextos que frequentam. O 
TDAH é um transtorno neurobiológico que aparece na infância 
e, frequentemente, acompanha o indivíduo até a fase adulta. 
Caracteriza-se por sintomas de desatenção, hiperatividade e 
impulsividade. A hiperatividade refere-se ao comportamento 
ou atividade excessiva, sendo a manifestação mais evidente da 
pessoa com TDAH. Os três principais sintomas característicos 
do distúrbio são: a desatenção, a inquietude e a impulsividade. 
Atualmente, o TDAH tem sido considerado um dos transtornos 
mais comuns em crianças e adolescentes que procuram au-
xílio dos serviços de psicologia e psiquiatria. Cerca de 3 a 5% 
das crianças vêm manifestando esse transtorno, o qual possui 
tratamento, permitindo condições de vida normal às pessoas 
diagnosticadas. Com informação, cuidados especiais e apoio 
das novidades da ciência, o Transtorno do Déficit de Atenção 
com Hiperatividade será, cada vez mais, uma barreira menor. 
E você? Conhece alguém que tenha TDAH ou alguma pessoa 
com deficiência? Se for seu caso ou o de algum membro de sua 
família o Projeto Inclua +  gostaria de conhecer você e sua his-
tória. Porque juntos somos mais fortes e chegamos mais longe.  
Envie uma mensagem para incluamais@batistadomeier.org.br.

http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5521968114842
http://bit.ly/estudobiblicoibmeier
http:// bit.ly/livrodegenesis


O IBMéier Musical 
está esperando por você. 

Aprenda ou aperfeiçoe suas 
habilidades com os nossos  

Cursos Livres de Música.
• Aulas de Canto 

• Instrumentos de Banda  
e Orquestra

Escolha seu curso e matricule-se 
agora mesmo, pelo WhatsApp: 

wa.me/5521972568619

Continuamos oferecendo a você 
mais ferramentas para a sua jornada 
de conhecimento e crescimento 
espiritual. Com o Visto & Não Visto 
digital, assuntos da atualidade são 
discutidos com base na Palavra de 
Deus, de um jeito interativo e que 
pode ser visualizado pelo  
Adobe Acrobat Reader. 
Assine e receba este conteúdo gratuitamente: 
bit.ly/vistoenaovisto

http://bit.ly/TRILHAIBMEIER
http://bit.ly/TRILHAIBMEIER
http://wa.me/5521972568619
http://bit.ly/vistoenaovisto


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 Ben-
jamim), Elcio Soares Palma, 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 Cou-
to de Marco, Luinízia 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, Therezi-
nha de Almeida da Costa, Vítor Carvalho Gomes, Zenair Gonçalves.

DÍZIMOS E OFERTAS - 
ALTERAÇÃO CONTAS BANCÁRIAS
"Agora, pois, permanecem a fé, a esperança 

e o amor..." I Coríntios 13:13

A partir do corrente mês, apenas os bancos Itaú 
e Bradesco estão credenciados para receber os 
dízimos e ofertas da membresia. Tal medida se 
dá para simplificação de processos e redução de 
custos da igreja. Veja, abaixo, as informações so-
bre Agência e Conta Bancária da IBMéier nessas 
instituições:

CNPJ da Igreja: 42.214.635/0001-31

ITAU (341) 
Agência 6909 Conta Corrente 33.000-0

BRADESCO (237)
Agência 3249-2 Conta Corrente 103.201-1

PIX
Use o CNPJ Chave:  42214635000131

Não se esqueça de enviar o seu comprovante 
para tesouraria@batistadomeier.org.br ou por 
meio do WhatsApp 21 96808-7341, discriminan-
do valor e mês de referência. Agradecemos sua 
colaboração e contribuição.

Aniversariantes • Julho
04 - Ana Lucia da Silva Nogueira, Jonas Mendes Ferreira, Julliana Mari-
nheiro Alves, Terezinha Joana de Jesus. 

05 - Darlene da Silva Costa, Elizabeth Santos da Silva, Eva Auxiliadora da 
Cruz Menezes, Gedeão Paulino da Silva, Guillermo Ladislau Ferreira, Ieda 
Gama dos Santos, Lays David Medeiros Lima.

06 - Daniel Rocha Dias, Lais Vieira de Almeida, Letícia Silva Peçanha Sh-
naiderman, Luisa Silva Peçanha Shnaiderman, Myrian de Oliveira, Rodrigo 
Rodrigues Muzi Cajueiro, Waldevides Ribeiro da Rocha.

07 - Alberto de Albuquerque Maranhão, Eduardo Ribeiro Oliveira, Helena 
Cupertino, Julia de Oliveira Barbosa.

08 - Adriana da Fonseca Vieira Corrêa, Édila Marinho Almeida Ferreira, 
Noemia Cristina do Amaral Ferreira.

09 - João Victor Vasconcelos de Sousa, Julia Ferreira de Moura, Sonia 
Maria Vasconcellos Moreira, Wander Mello Candido.

10 - Denise Maria de Andrade Alves, Luiz Carlos Feitosa de Menezes, Ma-
ria da Gloria Faria, Mateus Poças e Silva, Norma Silva dos Santos, Raquel 
Pereira dos Santos, Sheila Coutinho de Lemos.

11 - Anderson Felipe Ribeiro Gibara, Ilma Siqueira Rangel, Vanessa Andra-
de de Siqueira Marques, Wellington Alberto Botelho. 

Bodas • Julho
4 Elizabeth Rodrigues e Marcos Ely B. Martins 12 Seda 

4 Luciene Domingues e Humberto Leal Cruz Neto 16 Safira 

4 Maria Goret e Reinaldo Bonifácio das Neves 41 Seda 

5 Bianca e Bruno Pereira de Castro 9 Cerâmica  

5 Célia Maria e Gedeão Paulino da Silva 14 Marfim 

5 Maria Zélia e Elias Botelho 46 Alabastro 

6 Elma e Mauro de Oliveira Rodrigues 30 Pérola 

6 Samira e Fábio Almeida de Queiroz 14 Marfim 

7 Ana Lucia e Altamir Ximenes 42 Prata dourada 

7 Gilda e João da Costa Morado 42 Prata dourada 

7 Shirley Fraga e Lucionor Mendonça 36 Cedro 

8 Cintia e Cristiano Rios Horta 21 Zircão 

8 Eunice e José Dijalma Rodrigues 43 Azeviche 

8 Margarida e Celso Garcia da Silva 49 Heliotrópio 

8 Marluce Santos e Anderson da Silva Araujo 21 Zircão 

8 Viviane e Rodrigo Moreira Tavares 15 Cristal 

9 Solange Maria e Cezar Augusto do Amaral Ferreira 33 Crizopala 

10 Carolina e Angelo Rosa Martins 11 Aço 

10 Elizete e David Reis Ribeiro 39 Mármore 

10 Patricia e Luiz Carlos Menezes 11 Aço 



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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