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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

O FRIO QUE VEIO DE DENTRO

 Seis homens ficaram bloqueados numa caverna por uma avalanche  
de neve.
 Teriam que esperar até o amanhecer para poderem receber socorro. 
Cada um deles trazia um pouco de lenha e havia uma pequena fogueira ao 
redor da qual eles se aqueciam. Se o fogo apagasse - eles o sabiam, todos mor-
reriam de frio antes que o dia clareasse. Chegou a hora de cada um colocar sua 
lenha na fogueira. Era a única maneira de poderem sobreviver.
 O primeiro homem era um racista. Ele olhou demoradamente para os 
outros cinco e descobriu que um deles tinha a pele escura. Então ele racioci-
nou consigo mesmo: “Aquele negro! Jamais darei minha lenha para aquecer 
um negro.” E guardou-as protegendo-as dos olhares dos demais.
 O segundo homem era um rico avarento. Ele estava ali porque espera-
va receber os juros de uma dívida. Olhou ao redor e viu um círculo em torno 
do fogo bruxuleante, um homem da montanha, que trazia sua pobreza no 
aspecto rude do semblante e nas roupas velhas e remendadas. Ele fez as con-
tas do valor da sua lenha e enquanto mentalmente sonhava com o seu lucro, 
pensou: “Eu, dar a minha lenha para aquecer um preguiçoso?”
 O terceiro homem era o negro. Seus olhos faiscavam de ira e ressen-
timento. Não havia qualquer sinal de perdão ou mesmo daquela superiori-
dade moral que o sofrimento ensinava. Seu pensamento era muito prático: 
 “É bem provável que eu precise desta lenha para me defender. Além disso, eu 
jamais daria minha lenha para salvar aqueles que me oprimem.” E guardou suas  
lenhas com cuidado.
 O quarto homem era o pobre da montanha. Ele conhecia mais do que 
os outros os caminhos, os perigos e os segredos da neve. Ele pensou: “Esta 
nevasca pode durar vários dias. Vou guardar minha lenha.”
 O quinto homem parecia alheio a tudo. Era um sonhador. Olhando 
fixamente para as brasas, nem lhe passou pela cabeça oferecer da lenha que 
carregava. Ele estava preocupado demais com suas próprias visões (ou aluci-
nações?) para pensar em ser útil.
 O último homem trazia nos vincos da testa e nas palmas calosas das 
mãos os sinais de uma vida de trabalho. Seu raciocínio era curto e rápido. “Esta 
lenha é minha. Custou o meu trabalho. Não darei a ninguém nem mesmo o 
menor dos meus gravetos.”
 Com estes pensamentos, os seis homens permaneceram imóveis. A 
última brasa da fogueira se cobriu de cinzas e finalmente apagou.
 Ao alvorecer do dia, quando os homens do Socorro chegaram à caver-
na encontraram seis cadáveres congelados, cada qual segurando um feixe de 
lenha. Olhando para aquele triste quadro, o chefe da equipe de Socorro disse: 
“O frio que os matou não foi o frio de fora, mas o frio de dentro.”
 Que Deus aqueça o nosso coração a fim de que nossas atitudes  
reflitam a glória dele para o mundo.

Com carinho,
Seu pastor



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.
•Pavimentação do estacionamento.

Campanha Novos Desafios
até 

31/07/2020
Entradas

OD-Campanha
Entradas

OD-Ceia Natal
Despesas Saldo Atual

Total 
Promessas

296.810,00 296.810,00

Total recebido 223.834,40 11.159,13 -86.875,13 148.118,40

Clique na imagem para acessar nosso canal 

Use o QRCode ao lado para aces-
sar a página na Web que permite 
sua contribuição de dízimos e ofer-
tas 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.

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. Veja 
abaixo alguns dos vídeos: 

Comissão De Indicações - Eleições Para Abril/2021

A Diretoria da igreja homologou a composição da Comissão de Indica-
ções responsável pelo processo eletivo para os mandatos que se iniciam 
em Abril/2021. Compõem a Comissão os irmãos Eliane Delgado Caputo 
(coordenadora), Claudia Heiderick Ferreira de Oliveira, Helena da Silva 
Paiva,João Victor Vasconcelos de Sousa,  Josué Magalhães da Costa, 
Luiz Carlos Pereira e Vanessa da Silva Lima Antunes dos Santos. Partici-
pam ainda o Pr. João Reinaldo Purin Jr., membro ex-officio de todas as 
Comissões e organizações da igreja, e o irmão Geraldo Jorge Caputo, 
que dará o suporte técnico necessário à Comissão, dado o caráter virtu-
al de que se revestirá a próxima eleição. O trabalho se desenvolverá nos 
meses de setembro e outubro, finalizando em novembro/20, quando 
serão trazidos à igreja os nomes a serem votados para a Diretoria Execu-
tiva e recomposição parcial dos Conselhos de Líderes e Fiscal.

https://www.youtube.com/user/IBMeier
http://www.batistadomeier.org.br/doe
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5521968114842
https://www.youtube.com/watch?v=6O5tW6stC6c


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.

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.

Bodas • Setembro
5 Cleia e Fulvio Silva dos Santos 22 Louça 

5 Dinéa e José Lobão Bezerra Filho 56 Malaquita 

5 Livia  e Victor de Rezende Cunha 5 Madeira

5 Monique e Daniel de Oliveira Camargos 5 Madeira

6 Antonia e Renato de Aguiar Pereira 14 Marfim 

6 Claudia e Hamilton Lima Agarez 8 Barro

6 Fátima e Delmo Gonçalves Rocha 29 Erva 

6 Jurema e Ageu Bastos do Bomfim 45 Rubi 

7 Alessandra Silva e Emerson Moraes Teixeira 14 Marfim 

7 Amanda e Rafael Dionizio Cabral 7  Lã 

7 Elisabeth e Orlando Augusto de Oliveira 29 Erva 

7 Iracy e Everaldo Cavalcante de Souza 57 Lápis lazúli

9 Verônica  e André Luiz Barbosa 9 Cerâmica  

10 Thamara Sara Nascimento e Gabriel Lopes Moreira 11 Aço 

11 Lacinia Maria e João Rodrigues de Oliveira 66 Ébano 

11 Thaila Camila Menezes e Wagner Pinheiro de Carvalho 2 Algodão 

12 Elci Francisca e Josias da Costa 7  Lã 

12 Ingrid e Marcelo Macedo Curty 5 Madeira

12 Maria do Carmo e Ailto Coelho dos Santos 56 Malaquita 

 Aniversariantes • Setembro
05 - Antonieta Ferreira Lorena, Elisa Rangel Telles, Jaqueline Lucio da Sil-
va, Leonardo Vasques Souza de Castro, Margarida Rodrigues Figueiredo 
Ferreira

06 - Clarissa Oliveira do Espírito Santo, Dinaldo Ferreira Lopes, Jurema 
Mello do Bomfim, Ricardo Siqueira de Macedo, Silvia Marcia Silva Zuanizzi 
Machado

07 - Amanda Cipriano Batista de Oliveira, Augusto Cesar da Silva Pinto, 
Cristiane Ferreira da Silva, Daniele de Jesus Martins Bezerra Silva, Dourival 
de Menezes Reis, Elielson José da Silva, 

Jacira Barbosa de Pinho, Joás de Souza Cabral, Kedma de Araujo Freire 
Brazão Teixeira, Myriam da Fonseca Cabral, Noemi Santiago Barbuto, Su-
sana Raquel Moreira Gonçalves Ferreira

08 - Eduardo Pimentel Ferreira

09 - Danielle Torres de Souza Alves, Fabiano de Sousa Fernandes, Francis-
ca do Nascimento Souza, Janaina Barrozo, Lina Wanzeller, Maria Cabral 
Rêgo, Simone Lopes Monção, Walter de Sousa Borges

10 - Angela Maria Prado dos Santos, Carlos Alberto Gonçalves da Silva, 
Juliana Dantas Azambuja Rei da Costa, Keilah de Araujo Freire Brazão Tei-
xeira, Marcia Maria Xavier da Silva

11 - Adylia de Barros Marinho, Jurema Célia Custódio da Silva

12 - Leonardo Guimarães Ferreira Vieira, Marta Francisca Teixeira Potente, 
Thiago Souza Julianelli, Vitória Greice da Costa Gomes da Silva



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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