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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

PORQUE ELE ME AMOU, REPARTO

O amor é uma das características fundamentais do Cristianis-
mo (João 13.35), não um amor que precise de motivos para 
existir, mas que é capaz de amar até os inimigos (Mateus 5.44), 
pois é baseado não naquele que está sendo amado, nem na-
quele que ama, mas em Deus (1 João 4.19).

Esse tipo de amor, que só existe no cristianismo, por natureza, 
é prático. Não é simplesmente um discurso, uma meta de vida, 
é ação! Como bem definiu o Congresso de Lausanne (1974): “é 
possível dar sem amar, mas é impossível amar sem dar”.

É esse amor, cristão, que nos move a fazer uma campanha 
missionária! Que nos move a pensar em todos aqueles que 
precisam ser alcançados com o mesmo amor que já está em 
nós e nos transformou. É esse amor, cristão, que nos moti-
va a fazer uma campanha missionária, mesmo que tenhamos 
necessidades em nosso estado, cidade ou comunidade, pois 
o amor não mede necessidades, não ama baseado em quem 
precisa mais.

É esse amor, cristão, que nos move a fazer uma campanha 
desafiadora em termos de alvo de oferta, pois dar sobras não 
é amar. É esse amor, cristão, a razão de nos empenharmos em 
uma campanha, mas também de nos empenharmos em disci-
pular nossos vizinhos, familiares, colegas de trabalho ou esco-
la, ou mesmo desconhecidos que passam por nossa vida.

Nós repartimos porque Ele nos amou!

Pr. Milton Monte
Gerente Executivo de Mobilização 

de Missões Nacionais



Nossa Campanha continua em 2020!
 

A Obra de Deus e o investimento no crescimento do Reino não 
vão parar! Mantenha sua contribuição ao longo dos treze meses 
programados, ou junte-se àqueles que já assumiram esse com-
promisso, com o valor de R$ 70,00*, para que possamos atingir os 
seguintes alvos: 
• Obras de infraestrutura no templo.
• Muro e calçada da IBMéier.

Campanha Novos Desafios
até 

21/10/2020
Entradas

OD-Campanha
Entradas

OD-Ceia Natal
Despesas Saldo Atual

Total 
Promessas

296.810,00 296.810,00

Total recebido 237.099,40 11.159,13 -134.987,20 113.271,33

Clique na imagem para acessar nosso canal 

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.

Nascimentos

Isabella, filha dos queridos Lívia e Viní-
cius Barcellos Moreira, nasceu dia 5 de 
outubro, momento marcante e especial 
em suas vidas. A IBMéier, a vovó Leosir e 
toda a família estão muito felizes com a 
sua chegada. Parabéns! Que as bênçãos 
do Senhor recaiam sobre sua casa, sus-
tentando-a em suas mãos amorosas. 

Daniel, filho de Carlos Eduardo e Ana Claudia 
Caputo Fadul, nasceu em 20 de outubro, e os 
avós Eliane e Geraldo, a titia Ana Carolina e 
demais familiares se alegram juntamente com 
a IBMéier, e celebram com muito amor a sua 
vinda. Parabéns, queridos irmãos! Que o Se-
nhor cubra de bênçãos essa nova vida, para 
que cresça em Seus caminhos.

“As tuas mãos me fizeram e me formaram; dá-me entendimento para 
que eu aprenda os teus mandamentos.” (Salmos 119:73)

https://www.youtube.com/user/IBMeier
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5521968114842


Campanha Missões Nacionais 
"Porque Ele me amou"

"Em um mundo onde o amor é tratado como algo efêmero e sem importância, a 
Campanha de Missões Nacionais, em 2020, vem mostrar que o amor de Deus é 
diferente de qualquer outro amor jamais vivido. Ele é robusto, sólido, preenche, 
transborda e permanece – porque é inesgotável – e, ao mesmo tempo, é leve e 
traz paz."
Nossa igreja está comprometida em alcançar o alvo financeiro de R$ 35.000,00, 
consciente de que o Deus de Missões nos dá o privilégio de fazer parte da obra 
missionária, também, por meio dos nossos recursos.
Se envolva conosco e se comprometa individualmente a ser parte do que Deus 
tem feito em nosso país.

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 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)
#servir #serVida #IBMéier2020

http://wa.me/5521998588962


Enfermos

Adaltina de Menezes Pinheiro, Aída Amaral, Alessandra Câmara Simões, Amarilis da Costa Fontoura Cruz, Carmem Lúcia, 
Cíntia Miguel da Costa (filha de Emilia e Amós Costa), Cristiano Barbosa (irmão de Edeleusa Barbosa), Deise Barbosa de 
Souza (filha de Judith e Benjamim), Eleosina Brito da Costa, Eliane Nunes, 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, Luinízia Santos, Luiz Paulo 
Campos, Maria Castro, Maria das Graças de Sousa Medeiros, Maria Natividade Barbosa (mãe de Edeleusa Barbosa), Marle-
ne 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, Suzane Maria Scheidegger 
Ferrão, Teresinha de Jesus Oliveira, Therezinha de Almeida da Costa, Vítor Carvalho Gomes, Zenair Gonçalves.

Use o QRCode ao lado para acessar 
a página na Web que permite sua 
contribuição de dízimos e ofertas 
utilizando Cartão de Crédito ou 
boleto. Recomendamos que, antes 
de efetivar sua contribuição, faça o 
LOGIN e complete o seu cadastro 
pessoal no sistema. Após o cadas-
tro básico, caso você queira usar o 
Cartão de Crédito, faça também o 
registro desses dados. Em seguida, 
tecle a opção SAIR e entre nova-
mente no endereço indicado pelo 
QRCode.

Igreja Batista do Méier: CNPJ 42.214.635/0001-31
Entregue seu comprovante no envelope, 

discriminando os valores e mês de referência, 
ou encaminhe para o e-mail 

tesouraria@batistadomeier.org.br 
Você também pode enviar pelo número do 

whatsapp (21) 96808-7341,  exclusivo para assuntos 
relacionados à tesouraria.

Prezado irmão, convidamos você a adotar um novo 
procedimento para entrega de seus dízimos e/ou 
ofertas: faça, preferencialmente, depósito bancário 
em Conta Corrente da igreja, cujos dados são infor-
mados neste boletim, seguindo as instruções refe-
rentes ao envio do comprovante
por e-mail ou pelo envelope próprio. É possível, ain-
da, valer-se de máquina de cartão de débito, disponí-
vel em nossa secretaria; entretanto, à semelhança do 
uso de cheques, esta opção
traz custos financeiros, por acarretar cobrança de ta-
xas pelos bancos.
Sua cooperação trará economia para nossos cofres, 
permitindo o melhor emprego das contribuições em 
atividades-fim da igreja. A menor movimentação de 
dinheiro em espécie e em cheques também favore-
cerá a segurança de nossos ambientes de culto, aos 
domingos, e das dependências de trabalho - tesou-
raria e secretaria - ao longo da semana.

2020 OUTUBRO – Aniversariantes
25 - Ana Carolina Passos dos Santos, Emanuelle Ferraz Baptista, Fernanda 
Madeira Gomes Carvalho, Iraci Rodrigues, Thiago Bomfim Oliveira da Silva.    

26 - João Olinto Trindade, Marcella Mello de Souza, Maria Cristina Miranda, 
Vivianne Rocha Martins.   

27 - Fernanda Ferreira Pedrosa, Margarida Cristina Koplin Marques Lopes, 
Maria Inês Serejo da Silva, Marluce Jordão dos Santos, Robson Cardoso dos 
Santos, Thamires Alves Dias,                     Vinicius Gomes Monteiro.            

28 - Andréia Ana de Lima, Célia Batista Peçanha Ramos, Edila de Andrade 
Ramos, Gustavo Souza de Castro, Iesmin Abdo Abugeber, Katia Fernandes 
Reis, Lauro Miranda Pereira,          Livia Mascarenhas de Paula Cunha, Mar-
cos Filipe Rocha de Lima, Raquel Dias Ferreira da Silva.  

29 - Aline Lopes Soares Pessoa de Barros, Maria Fernanda Fonseca de Oli-
veira Gama. 

30 - Alessandro Chavarry Pereira Velloso, Joelmo Favaro Werneck, Luciene 
Pitangui Domingues, Marcelle Olimpio da Silva.

31 - Bethania Bretas Ribeiro, Lucas Augusto Souza de Oliveira, Marcello 
Speranza Machado, Vera Lucia Tavares Costa.

Bodas • Outubro
24 Érica e Marcus Vinicius Toledo Pitterri 11 Aço 

24 Sandra Lucia da Silva e Mario Amâncio de Moura 12 Seda 

25 Kathia Regina e Lucas Ferreira Braz 24 Opala 

25 Marta e Maury da Silva Marques 23 Palha 

26 Glaucia e Walter de Sousa Borges 20 Porcelana 

26 Lurdes e Mauro Cesar Gonçalves Silveira 18 Turquesa 

26 Maria do Carmo e Onildo Rodrigues de Meireles 18 Turquesa 

26 Mônica e Rodrigo Bordalo Padula 7  Lã 

26 Silvilene e Roberto Faria Morais 35 Coral 

26 Suzane e Eduardo Veras Costa 30 Pérola 

27 Gabriella Prates e Iago Nascimento 2 Algodão 

27 Larissa Nascimento e Bruno Rangel de Oliveira 2 Algodão 

27 Pricila e Edilberto Gomes Busto Jr. 13 Renda 

27 Terezinha e Itamar Mileppe Barboza 47 Jaspe 

29 Renata Luiz e José Ricardo Corrêa da Silva 15 Cristal 

30 Emanuelle e Leandro de Miranda Baptista 10 Zinco 

30 Irene Raimunda e Otilio Gonçalves da Silva 66 Ébano 

30 Nilma e Ueider Mafra 27 Crisoprásio 

30 Rosa Maria e Leandro Teixeira de Castro 21 Zircão 

30 Vanessa e Carlos Augusto de Paula 16 Safira 

31 Erida Manuele e Raphael Bispo da Silva 12 Seda 

http://www.batistadomeier.org.br/doe


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.
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