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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 

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

Juventude
Pr. Israel Vieira Magalhães

Frentes Missionárias
Missão Bethesda

Pr. Augusto Leandro Araújo
Missão Alto Cachambi

Pr. Ricardo Conceição de Azevedo

VALE A PENA MULTIPLICAR!

 Já era noite, e a chuva insistia em cair a pingos grossos. Nosso 
plano era chegar na aldeia antes do anoitecer, mas a correnteza estava 
forte e a subida das corredeiras demorou mais do que pensávamos. 
As mãos hábeis do índio Aderaldo conduziam com segurança a canoa 
de madeira, deslizando-a entre as pedras traiçoeiras das cachoeiras do 
Rio Mapuera. Foram quatorze horas de viagem apenas naquele dia, 
sentados sem recosto na canoa, debaixo do sol forte que se revezava 
com a chuva. Já havíamos percorrido outros dois trechos de batelão e 
de barco recreio, além do primeiro trecho de lancha rápida. Ao todo, 
foram cerca de quarenta horas de navegação em três dias de viagem.
 Ao chegar, ficamos muito admirados com aquela aldeia, tão 
organizada, limpa e bem estruturada. Ali moram cerca de mil e duzentas 
pessoas, e há uma igreja batista com mais de oitocentos membros! 
Os demais são crianças que ainda não foram batizadas, mas que 
frequentam a igreja com seus pais.
 Fiquei muito impressionado, ao conversar com a liderança 
da aldeia e da igreja, e saber que há outras dezoito aldeias menores, 
cada qual com uma igreja e seu pastor indígena, e todos os moradores 
também são crentes em Jesus. O evangelho alcançou aquelas pessoas, 
preservando sua cultura e língua, e ao mesmo tempo abrindo-lhes o 
horizonte para um desenvolvimento comunitário, melhorando muito 
a saúde, o saneamento e a organização social das aldeias, e sobretudo 
abriu a porta do céu pela pregação da Palavra de Deus.
 Após um abençoado culto missionário, o cacique reforçou o 
pedido que já nos havia feito: “Queremos que vocês nos treinem para 
sermos missionários e pastores, para evangelizarmos nossos parentes 
em outras aldeias”, concluiu o cacique com os olhos marejados, 
enchendo nossos corações de alegria e emoção.
Valeu a pena todo o esforço, pois entendemos que Deus nos levou 
ali para capacitar aqueles irmãos, mobilizar seus corações para a obra 
missionária e, sobretudo, despertá-los para a necessidade de multiplicar 
discípulos em toda a parte.
 A obra missionária é assim: cheia de lutas, desafios e obstáculos, 
mas como é compensador e gratificante ver os frutos do trabalho! 
Passados setenta anos desde a chegada do primeiro missionário, todo 
um povo foi alcançado pelo evangelho, e agora está pronto a levar 
o evangelho a outros. Sempre valerá a pena dedicar nossas vidas na 
multiplicação de discípulos, pois multiplicar é a nossa razão de viver!

Pr. Samuel Moutta
Gerente Executivo de Missões

Junta de Missões Nacionais da CBB



MEM

Campanha “Minha Razão 
de Viver: Multiplicar”
Até o domingo 22/09/2019 
alcançamos o valor de R$ 
5.468,50 do nosso alvo 
de R$ 30.000,00. Estamos 
com 18% alcançados.

Vamos continuar traba-
lhando juntos para alcan-
çar o alvo e engajados vi-
ver multiplicando o amor 
de Deus em nosso país. 
Nossa viagem missionária 
com o "Barco Missionário 
Amazônia 2020" precisa 
de você!!!  Ela acontecerá 
nos dias 17 a 25 de Junho 
de 2020 e o valor é de R$ 
3.870,00, que pode ser par-
celado por meio de carnê 
com data de vencimento 
no dia 15 de cada mês. Não 
perca essa oportunidade! 
Procure a equipe do MEM 
para mais informações. 

Consulta para eleições:
Conselhos de Líderes e Fiscal

A Comissão designada pela igreja para 
coordenar o processo eletivo para mandatos 
que se iniciam em abril/2020 fará consulta à 
membresia, HOJE, para receber a indicação de 
nomes para o Conselho de Líderes (três vagas 
para efetivos e duas para suplentes) e Conselho 
Fiscal (uma vaga para efetivo). Participe 
deste processo com sua indicação criteriosa, 
observando e descobrindo aqueles membros 
que demonstram dedicação ao trabalho da 
nossa igreja e queiram concorrer na eleição 
para os cargos supracitados.   Consulte-os; se 
aceitarem, anote seus nomes completos e o 
cargo a que cada um deseja concorrer. 
No Conselho de Líderes, é desejável que o 
membro indicado esteja familiarizado com 
o Estatuto e MAE, além de conhecer a vida 
da igreja. No Conselho Fiscal, é preciso 
familiaridade com documentação contábil, 
em geral, e critérios orçamentários da igreja. 
Poderão ser indicados até cinco nomes 
para cada um dos cargos apontados, seja no 
Conselho de Líderes ou Conselho Fiscal. Sobre 
tudo isso, peça a orientação de Deus.

Convocação AGE 02/10/2019 

O Presidente da Igreja Batista do Méier, Pr. João 
Reinaldo Purin Jr., na forma dos artigos 20 e 
21 do seu Estatuto, convoca todos os membros 
regularmente arrolados para reunirem-se em 
Assembleia Geral Extraordinária no dia 02 de 
outubro de 2019, às dezenove horas, no Salão 
de Cultos, para deliberarem sobre a seguinte 
pauta: 1 - Abertura, estabelecimento de 
quórum e aprovação da pauta; 2) Informações; 
3) Relatório da Comissão de Membros; 
4) Relatórios Financeiros; 5) Parecer do 
Conselho Fiscal sobre Relatórios Financeiros; 
6) Parecer da Comissão de Disciplina; 7) 
Encaminhamentos da Diretoria Executiva: 7.1 
- Composição da Comissão de Indicações, 7.2 
– Recomposição da Comissão de Membros, 
7.3 – Revisão Orçamentária, 7.4 - Revisão da 
Campanha Novos Desafios; 8) Aprovação de 
Atas; 9)  Encerramento

ATENÇÃO! 
FIM DA PARCERIA COM 
O ESTACIONAMENTO

A IBMéier não possui mais a parceria 
com o Estacionamento próximo à 
nossa igreja e você não precisa mais 
carimbar o seu ticket. Porém, caso 
estacione pela manhã, guarde-o, 
pois o valor que você pagar cobre 
o dia todo e, assim, valida o seu 
estacionamento à noite.



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

Data do Preenchimento:
____/____/2019

E-mail:

Tel.:

QUAL A SUA DECISÃO HOJE?

No que depender de nós da IBMéier, a Obra 
de Deus e o investimento no crescimento do 
Reino não vão parar!  Contribua com R$ 70,00* 
durante 13 meses, para: 

• Adoção da Missão Batista Alto Cachambi.
• Obras de infraestrutura no templo.
• Realização do Janelas do Natal.
• Muro e calçada da IBMéier.
• Pavimentação do estacionamento.

Envolva-se e junte-se a nós na conquista de 
tudo o que Deus já começou a fazer.

*Este é um valor sugerido de cota ideal,para 
alcançarmos o nosso desafio no prazo de 13 meses. 
Fique à vontade para contribuir com o que você 
desejar, seja mais ou menos do que esse valor.

Acompanhe o andamento da nossa Campanha 
Novos Desafios IBMéier. Damos graças a Deus 
pelo que já conquistamos e continuamos con-
tando com o seu compromisso e generosida-
de, para alcançar cada um dos nossos desafios.

Enfermos

Adaltina de Menezes Pinheiro, Aída Amaral, 
Amarilis da Costa Fontoura Cruz, Carmem 
Lúcia, Cilli da Silva Moraes, Cíntia Miguel da 
Costa (filha de Emilia e Amós Costa), Cris-
tiano Barbosa (irmão de Edeleusa Barbosa), 
Deise Barbosa deSouza (filha de Judith e 
Benjamim), Eleosina Brito da Costa, Eliane 
Nunes, Gabriela Neves Maia Rodrigues, Ga-
brielle Baptista da Silva, Helio Pinto da Silva, 
Iraci Rodrigues, Jannes Gomes Ferreira Filho 
(Janinho), João Maria da Silva, João Pedro 
(sobrinho de Josiane Cristina), Josiane Bor-
ralho da Silva, Josilda Afonso, Lívia Ferrão 
(mãe), Lucia Couto deMarco, Luinízia San-
tos, Luiz Paulo Campos, Maria Castro, Maria 
das Graças de Sousa Medeiros, Maria Nati-
vidade Barbosa (mãe de Edeleusa Barbosa), 
Marlene Sampaio, Mauro Tadeu (genro de 
Graça Souza), Niel de Souza Fiaux, Noemia 
Ribeiro Fontes (mãe de Arlete Farias), Noe-
mia 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.

Se você deseja incluir ou retirar algum 
nome da relação de enfermos, por genti-
leza, utilize para isto o Cartão de Conexão 
disponível no Boletim. Escreva o nome do 
enfermo a ser incluído ou retirado e en-
tregue na Recepção.

Campanha 2019
até 

25/09/2019
Saldo 

Anterior
Despesas Saldo Atual

Total 
Promessas

295.900,00 295.900,00

Total 
recebido

92.970,67 -9.723,26* 83.207,41

* Missão Batista do Alto Cachambi

Setembro 2019
29 - A Vida Vale a Pena - Encontro para Pais - 
Auditório do 6° andar - 9h

30 - CAFE dos Adolescentes, Sala 404, 19 h

Outubro 2019
01 - MCM - União das Mães e Deliberativa, 
14 h/15 h

02 - AGE, Salão de Cultos, 19h

03 – CAFE Feminino, Sala 402, 15 h/ CAFE 
Masculino, Sala de Reuniões, 19 h

04 -  CAFE dos Jovens, 19 h

04 a 06 - Congresso Adolescentes

06 - Dia do Idoso 

Nascimentos

Isaac chegou dia 20 de 
setembro passado, trazendo 
imensa felicidade ao lar dos 
queridos Priscila e William 
Mardônio Junior. Davi nasceu 
dia 24 de setembro, filhinho 
muito amado dos irmãos Mirtes 
Matias e Eduardo Ribeiro Kaiser. 
Os corações de nossa igreja 
se juntam à alegria dos papais, 
mamães e  famílias; oramos por  
suas vidas e para que Isaque e 
Davi cresçam nos caminhos do 
Senhor. Parabéns!

Davi

Isaac 



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.

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 da-
dos são informados neste boletim, seguindo as 
instruções referentes ao envio do comprovante
por e-mail ou pelo envelope próprio. É possível, 
ainda, valer-se de máquina de cartão de débito, 
disponível em nossa secretaria; entretanto, à se-
melhança do uso de cheques, esta opção
traz custos financeiros, por acarretar cobrança de 
taxas pelos bancos.
Sua cooperação trará economia para nossos 
cofres, permitindo o melhor emprego das con-
tribuições em atividades-fim da igreja. A menor 
movimentação de dinheiro em espécie e em che-
ques também favorecerá a segurança de nossos 
ambientes de culto, aos domingos, e das depen-
dências de trabalho - tesouraria e secretaria - ao 
longo da semana.

Setembro - Aniversariantes
29 - Anderson Dos Santos Amorim, Fabio Araujo Frauches, Jordana 
Ribeiro Romão, Lanna Vilma de Lara, Miguel Brandão de Cerqueira, 
Vitória Gabriele Vieira da Silva.

30 - Anna Luíza Ghiotti Leitão, Gabriel Figueiredo Marques Almeida.

 Outubro – Aniversariantes 
01 -  Debora Barbosa de Souza, Ester de Azevedo Corrêa Assumpção, 
Maria José Santos da Rocha, Maria Madalena do Nascimento, Tiago 
Manoel.

02 - Antonio Luiz Novaes Fernandes, Cassia Cristina Pereira de Brito, 
Claudio Emir Boquimpani de Moura, Gilnei Bertulino da Silva, Marcio 
Ricardo Assumpção, Mariana Siciliano Sampaio, Sylvia Retamera de 
Aguiar da Silva, Tarcísio Fernandes dos Santos.

03 - Isabelle Tavares Dória Rosa, Marcelo Vieira de Souza, Marcia 
Regina Corrêa Oliveira, Viviane Helbourn de Almeida do Nascimento.

04 - Azenath Tavares Ladislau, Elisângela Gomes da Silva Nascimento, 
Gabriela da Silva Leonardo, Helio Gomes Ferreira Junior, Luiz Carlos 
Rocha Dias.

05 - Alfredo Teixeira Bastos, Danilo Maximo Almeida, Délio Melo 
Soliva, Gabriel Rômulo de Melo Mateus, Iana de Catro Silva Ito, Jussara 
Alves Braz, Luiz Augusto Lima Petrópolis, Pedro Raposo Page, Rubem 
Fabiano Machado Loureiro, Tiago Magalhães Soares.

06 –  Adriana Braga da Conceição Castelo Branco, Anderson Queiroz 
da Silva, Feliciano Rodrigues Ferreira, Lauro Barreto Braz, Maria Mont 
Serráth Barbosa Tailor, Ronaldo de Carvalho Monteiro, Samantha de 
Oliveira Camargo.

Setembro - Bodas 
28 Carmosina e Almir Braga 28 Hematita 

28 Christine e Fernando Carvalho Azevedo 28 Hematita 

28 Katia e José Carlos Ramade Martins 16 Safira 

29 Tatiana e Felipe Sampaio Siqueira 7  Lã 

30 Celina e Antonio de Oliveira e Silva 52 Argila 

30 Giselle e Valbert Anacleto dos Santos 7  Lã 

Outubro - Bodas
1 Danielle e Thiago José Pereira Leite Reis 8 Barro

1 Raquel e Leonardo Henrique da Silva Ribas 8 Barro

2 Samantha e Jorge Ribeiro Apolinário 8 Barro

2 Zanda e Thiago Bomfim Oliveira da Silva 9 Cerâmica  

3 Aline e Sérgio Mendes Corrêa 11 Aço 

3 Débora e Jose Jorge Domingos Junior 32 Pinho 

3 Tamiris e Waldeir Alberto Gomes 4 Flores

4 Neide e Ary Marques de Oliveira 39 Mármore 


