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Igreja Batista do Méier
Rua Hermengarda, 31 - RJ 

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 

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

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



 Caminhava pelas ruas de nosso bairro e deparei com 
uma “ex-árvore”. Após o período de ventanias que atingiu nos-
sa cidade a Prefeitura tem “podado”, leia-se “cortado”, mui-
tas árvores de nossas ruas. Sobrou da árvore o tronco, que já 
mostrava um renovo como força de vida que Deus colocou na 
Natureza e que nós insistimos em não considerar. Além disso 
observei que haviam retirado a terra ao redor da árvore e corta-
do as raízes, fotografei para conversarmos sobre a cena.
 Primeira coisa que 
me chamou a atenção, infe-
lizmente, foi que ainda so-
mos um povo “porquinho”. 
Você pode observar que já 
haviam jogado lixo no bu-
raco que expunha as raízes 
cortadas. E não adianta vir 
com a “desculpa” de que a 
coleta de lixo não é feita com 
regularidade porque seria 
mentira. É uma questão de 
educação básica, aquela que 
se aprende em casa com as 
“palavrinhas mágicas”: por 
favor, com licença, me des-
culpe, obrigado. Pouco custava colocar o lixo no lugar certo. Hoje, 
quando escrevo, a situação é melhor: a Prefeitura aterrou o buraco.
 Passada a indignação com a sujeira lembrei-me de João 
Batista: “Mas, quando ele percebeu que muitos fariseus e sa-
duceus iam ao lugar em que ele batizava, disse-lhes: Raça de 
víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi fruto 
próprio de arrependimento. Não fiqueis dizendo a vós mesmos: 
Abraão é nosso pai! Eu vos digo que até dessas pedras Deus 
pode dar filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das 
árvores; aquela que não produzir bom fruto será cortada e lan-
çada no fogo” (Mateus 3.7-10).
 João Batista era bem incisivo em suas pregações, não 
era de meias palavras. Os judeus, em sua maioria, acreditavam 
que por serem descendência de Abraão tinham privilégios dian-
te de Yaweh. Já que filho de peixe, peixinho é; filhos do pai da 
fé, netos da fé são! Assim pensavam os judeus. Já que Deus 
abençoou Abraão por promessa, eles se iludiam acreditando 
que também seriam abençoados por serem descendência do pa-
triarca. Lembravam constantemente da experiência de entrega 
plena e total de Abraão ao oferecer seu filho Isaque em sacrifí-
cio, sendo aprovado e dispensando do ato pelo soberano Deus. 
Não refletiam sobre a necessidade de suas próprias experiências 
de entrega ao Senhor do Universo, de rendição à soberania de 
Deus, de obediência aos preceitos de Yaweh. Somos filhos de 
Abraão, temos “direitos adquiridos” diante de Deus. Penso que 
alguns assim viviam a se gabarem. João Batista vai na “raiz”. 

Deus não precisa de vocês. Deus pode suscitar, de pedras sem 
valor, novos filhos de Abraão. Como uma boa árvore produzam 
bons frutos; frutos de arrependimento. Reconheçam seus maus 
e incorretos pensamentos. Confessem seus pecados. O profe-
ta proclama o veredicto: “já está posto o machado à raiz das  
árvores; toda a árvore, pois, que não dá fruto, corta-se e lança-
se no fogo”. Não há tempo para discussões fúteis; raiz cortada 
a árvore seca e morre em pouco tempo! Figura vívida, forte 
e aterrorizante. Surtiu efeito! Que faremos? João Batista res-
ponde de forma prática: para cada classe de pessoas ele mostra 
como deveriam abandonar os pecados que praticavam. Precisa-
vam produzir frutos de arrependimento como consequência da 
obediência a Deus. Não seriam as obras que os justificariam, o 
relacionamento de amor e obediência como resposta ao amor e 
misericórdia de Deus sempre foi o caminho.
 O tempo passa, as circunstâncias mudam e alguns pen-
samentos se mantêm com novas roupagens. Você já deve ter 
ouvido ou lido: “filho de peixe peixinho é, mas filho de crente 
crentinho não é”. Mas já reparou que alguns vivem como se isso 
fosse verdade? Tem filho (e filha) de crente que vive aprontando 
acreditando que nada de muito sério irá acontecer com ele por-
que seus pais são crentes e estão orando por ele. Seus pais são 
crentes devotos e Deus não irá “vacilar” deixando de atender a 
oração deles. As vezes são filhos e filhas de crentes fundadores 
de igrejas que repousam nos méritos de seus pais e reivindicam 
posições de liderança, parecem acreditar que a igreja é liderada 
como dinastia e não por convertidos que recebem dons espiri-
tuais específicos. Ficam a relembrar as experiências e realizações 
de fé de seus pais, talvez porque poucas experiências pessoais 
tenham para testemunhar.
 Cada vez mais vemos menos árvores e o machado 
continua posto à raiz das árvores! A igreja cristã já foi forte e 
influente na Europa, berço da Reforma, hoje é um continente 
a ser re-evangelizado. O esfriamento na fé permitiu que espa-
ços de adoração cristã se transformassem em cinemas, casas 
de show, shopping center. Quando uma árvore não dá fruto é 
cortada. O evangelho já foi muito forte nos Estados Unidos da 
América, berço dos que nos apresentaram as Boas Novas de 
salvação. Hoje já percebemos o esfriamento na fé onde já ardeu 
o labor missionário que doou seus jovens filhos e filhas para a 
expansão do Reino de Deus. Quantos morreram em terras dis-
tantes! A África já foi chamada de cemitério do homem branco 
na história de Missões, isso pelo elevado número de missioná-
rios norte-americanos que lá deixaram a vida. Com temor e tre-
mor vislumbramos o machado como que a rondar as raízes das 
árvores. Um passado glorioso não garante um presente vito-
rioso, cada geração precisa de suas próprias experiências de fé.
 A igreja evangélica brasileira é multifacetada, somos 
milhares de grupos e denominações; acertos e erros em nossa 
caminhada, mas isso é outra história. Não podemos generalizar 
ao expor sobre nossas ações; temos denominações que realizam 
um belo trabalho de anunciar o Reino de Deus em sua inte-
gralidade e contemporaneidade, enquanto outras apresentam-
se como árvores sem frutos. Vivemos sob os efeitos de nossa 
grande expansão numérica nas últimas três décadas; mas é pre-
ciso coragem, humildade e tristeza ao reconhecermos que ainda 
não impactamos grandemente a sociedade com os princípios de 
justiça, honradez e amor cristãos. Sejamos gratos a Deus pelas 
vitórias, consagremo-nos em palavras e ações, sejamos árvores 
frondosas e frutíferas, e que o machado não se aproxime de 
nossas raízes.

Pedro Jorge, Pr.


