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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, MULTIPLICO

 Os jovens missionários radicais na Amazônia sabem 
bem o sentido deste tema. Eles deixam o conforto de suas 
casas para se aventurar numa comunidade ribeirinha, a fim 
de estabelecer relacionamentos de amizade, que se tornam 
relacionamentos discipuladores e têm o objetivo de ganhar as 
pessoas para Jesus, formar uma liderança local e plantar uma 
igreja em cada comunidade. O que os move a fazer isso? O fato 
de que Ele nos amou primeiro!
 Eu viajei um dia inteiro para chegar à comunidade de 
Macumirim, no município de Manacapuru (AM). É uma comu-
nidade bastante rústica e isolada. Ao chegar ali, eu encontrei 
dois rapazes: o Mateus, que veio de São Paulo, e o Fabiano, que 
veio do Rio de Janeiro. Eles pareciam ser os jovens mais felizes 
do mundo! Sabe por quê? Porque estão obedecendo à voz de 
Deus e atendendo ao chamado para fazer missões na Amazô-
nia.
 Eles amam aquele lugar! Amam as pessoas daquela co-
munidade. São como filhos para os mais velhos e como irmãos 
para os mais novos. Eles pregam o evangelho, contam histó-
rias bíblicas, ensinam cânticos, visitam as casas, vão até outras 
comunidades vizinhas, usando o seu barquinho missionário, e 
várias pessoas já entregaram sua vida a Jesus! Famílias inteiras 
foram transformadas pelo poder do evangelho!
 No culto da noite, depois que eu preguei e pude ver vá-
rias pessoas indo à frente, entregando sua vida a Jesus, um 
menino de seis anos também levantou sua mão, confirmando 
a decisão de entregar sua vida a Jesus. Eu fiquei muito emocio-
nado, me abaixei para falar com ele e, olhando nos seus olhos, 
lhe dei um abraço e perguntei: “Damião, o que você quer ser 
quando crescer?”, e ele respondeu: “Eu quero ser um Radical, 
igual ao Mateus e ao Fabiano, e depois eu quero ser pastor, 
igual a você!”.
 Porque Ele nos amou, avançaremos nas comunidades  
ribeirinhas, ganhando vidas e multiplicando discípulos  
de Cristo Jesus!

Pr. Samuel Moutta
Gerente Executivo de Missões de Missões Nacionais



Convocação AGE - 28/09/2020
(Via Zoom - Plataforma de reu-
niões digitais)

O Presidente da Igreja Batista do Méier, Pr. 
João Reinaldo Purin Jr., na forma dos arti-
gos 20 e 21 do seu Estatuto, convoca todos 
os membros regularmente arrolados para 
reunirem-se em Assembleia Geral Extraordi-
nária na segunda-feira, dia 28 de setembro 
de 2020, às 19 horas, pela Plataforma Digital 
ZOOM, para deliberar sobre a seguinte pau-
ta: (1) Abertura; (2) Aprovação da Pauta; (3) 
Aprovação da Ata Anterior; (4) Relatório da 
Comissão de Membros; (5) Recomposição da 
Comissão de Membros; (6) Relatórios Finan-
ceiros: Dez/2019 e Jan/2020; (7) Parecer do 
Conselho Fiscal sobre Relatórios Financeiros; 
(8) Homologação da Proposta Orçamentária 
2020/2021; (9) Homologação da Comissão 
de Indicações 2020; (10) Comissão de Retor-
no aos Cultos Presenciais; (11) Homologação 
de Empréstimo do Órgão Eletrônico; (12) 
Adequações em Atendimento à Lei Geral de 
Proteção de Dados; (13) Encaminhamentos 
da Diretoria; (14) Encerramento.  
Para participar da Assembleia Geral Extraor-
dinária no dia 28/09/2020, que acontecerá 
pela primeira vez de modo remoto pela pla-
taforma de reuniões digitais ZOOM, faça sua 
inscrição conforme o link enviado para os 
e-mails cadastrados na igreja. Se não o re-
cebeu, atualize seus dados junto à Secretaria 
da igreja.

Consulta para eleições: Diretoria, Conselhos de 
Líderes e Fiscal

 A Comissão designada pela igreja para coordenar o processo eletivo para 
mandatos que se iniciam em abril/2021 prepara consulta à membresia, 
em data a ser divulgada, para receber a indicação de nomes para a Direto-
ria Executiva (três vagas para Vice-Presidência, três vagas para Secretaria e 
duas vagas para Tesouraria); Conselho de Líderes (três vagas para efetivos 
e duas para suplentes); e Conselho Fiscal (duas vagas para efetivos e duas 
para suplentes).
Ao receber o link/e-mail, a depender do processo a ser utilizado, partici-
pe dele com sua indicação criteriosa, observando e descobrindo aqueles 
membros que demonstram dedicação ao trabalho da nossa igreja e quei-
ram concorrer na eleição para os cargos supracitados.  Consulte-os; se 
aceitarem, anote seus nomes completos e o cargo a que cada um deseja 
concorrer. Sobre tudo isso, peça a orientação de Deus.

A seguir, informamos a síntese das atividades desenvolvidas, para ava-
liação dos interessados em seu preenchimento. Apontamos, ainda, al-
guns requisitos a serem observados para preenchimento dessas posições, 
constantes do Estatuto e do Manual de Administração Eclesiástica. Ser 
civilmente capaz é uma condição indispensável.
Diretoria – Competências: a) cumprir e fazer cumprir o Estatuto; b) ela-
borar agenda para as Assembleias, incluindo os assuntos que lhe forem 
encaminhados pelo Conselho de Líderes; c) organizar e manter atuali-
zados os livros necessários a toda escrituração da Igreja; d) administrar 
os negócios e patrimônio da Igreja, diretamente ou por meio de órgãos 
especializados ou, ainda, por profissionais habilitados e por exigência le-
gal; e) receber, escriturar, ter sob a sua guarda o dinheiro e documentos 
comprobatórios de receita e despesa da Igreja e fazer pagamentos autori-
zados, apresentando relatórios mensais, com parecer do Conselho Fiscal, 
para o Conselho de Líderes e para homologação pela Assembleia Geral. 
Para compor a Diretoria, o membro da Igreja deverá pertencer à membre-
sia por um período mínimo de 03 (três) anos ininterruptos até a data da 
eleição, contribuir regularmente para o sustento da Igreja, participar de 
seus trabalhos e não possuir impedimentos ou restrições junto aos órgãos 
cadastrais oficiais, conforme declaração assinada pelo candidato.
No âmbito da Diretoria, são atribuições específicas de cargos:
Vice-Presidentes - Substituir o Presidente nos seus impedimentos tem-
porários ou ocasionais; prestar auxílio na direção das atividades relativas 
à administração da Igreja; desenvolver tarefas especiais no interesse da 
Igreja, por delegação do Presidente ou da Diretoria Executiva.
Secretários - Redigir, assinar e ler as Atas das Assembleias da Igreja e da 
Diretoria Executiva; organizar o arquivo da Igreja; escriturar e manter em 
dia o rol de membros da Igreja; assessorar o Presidente nos assuntos de 
interesse da Igreja. 
Tesoureiros - Assinar quaisquer documentos relativos às finanças da Igre-
ja; receber o valor apurado no recolhimento de dízimos, ofertas e outras 
contribuições e efetuar pagamentos determinados pela Igreja, prestando 
competentes relatórios ao Conselho de Líderes e à Assembleia Geral.
Conselho de Líderes - Atuar como órgão de planejamento das atividades 
administrativas e eclesiásticas da Igreja, deliberando previamente sobre 
os assuntos a serem encaminhados à Diretoria Executiva, que elaborará 
a pauta da Assembleia Geral. É desejável que o membro indicado esteja 
familiarizado com o Estatuto e MAE, além de conhecer a vida da igreja.
Conselho Fiscal – Em linhas gerais, cabe a este Conselho assessorar a As-
sembleia Geral, apresentando seus relatórios e pareceres, emitidos men-
salmente, sobre os relatórios financeiros elaborados pela Tesouraria, após 
a análise da documentação relativa a receitas e despesas; fiscalizar todos 
os Atos Administrativos e Financeiros da Diretoria, inclusive a gestão dos 
contratos firmados, desde a escolha do contratado até o final de sua exe-
cução. Seu exercício requer familiaridade com documentação contábil, 
em geral, e critérios orçamentários da igreja, sendo desejável a formação 
técnica ou o exercício de atividade profissional que envolva conhecimen-
tos técnicos afins às atividades a serem desenvolvidas.



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 

31/07/2020
Entradas

OD-Campanha
Entradas

OD-Ceia Natal
Despesas Saldo Atual

Total 
Promessas

296.810,00 296.810,00

Total recebido 233.831,93 11.159,13 -118.363,56 126.627,50

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.

Falecimento

Com enorme pesar, registramos o fale-
cimento de nosso amado irmão Diáco-
no Davi Ramos,  dia 24 de setembro, aos 
52 anos. Ele descansou após uma longa 
luta contra o câncer nos últimos 5 anos.
Davi, com sua discrição e alegria em 
servir, deixa um exemplo de fé, espe-
rança e amor a Jesus, à sua família e à 
igreja. Ele viveu para cumprir os propó-
sitos de Deus em nossa geração. Serviu 
na Equipe de Hospitalidade, nas ativida-
des do Encontro Casais em União, além 
do seu compromisso com as ações do 
Ministério Diaconal.
Que Deus conforte o coração dos familiares: Maria Cristina, com quem 
era casado há quase 26 anos que seriam completados no próximo mês 
de novembro, e as filhas Letícia e Larissa.
Nossa gratidão a Deus por vida tão preciosa entre nós.   

_“Ó SENHOR, meu Deus, em ti ponho a minha esperança; desde jovem 
tenho confiado em ti. Toda a minha vida tenho me apoiado em ti; desde 
o meu nascimento tu tens me protegido. Eu sempre te louvarei. A minha 
vida tem sido um exemplo para muitos porque tu tens sido o meu forte 
defensor.” (Salmo 71.5-7)

Incluir é respeitar

Segunda-feira, 21 de setembro, foi o Dia Na-
cional de Luta das Pessoas com Deficiência 
e também o Dia da Inclusão, data em que se 
comemora e luta pela inclusão de todos os 
atípicos da sociedade, sejam estes autistas, 
downs, surdos, cadeirantes… enfim, todos 
aqueles que buscam viver de forma digna.
Incluir é primeiramente respeitar, respeitar 
todos aqueles que independentemente de 
suas dificuldades são seres humanos, são ci-
dadãos, são pessoas capazes de realizar os 
próprios sonhos, principalmente quando re-
cebem do próximo um simples voto de con-
fiança e respeito.
Quando eu incluo o outro no meu universo, 
eu o aceito como ele é, com suas limitações 
e suas potencialidades. Diferente de mim ele 
é, mas não menos importante e em nenhu-
ma hipótese inferior a mim.
Pois se a própria constituição social mencio-
na que todos são iguais perante a lei e se nas 
leis bíblicas, Deus não faz acepção de pesso-
as, então não devo criar critérios de inferiori-
dade ou superioridade para aquele que, igual 
a mim, é a imagem e semelhança daquele 
que nos criou.
Incluir é respeitar, respeitar é incluir.

Simone Ávila  
mãe de uma autista, 
que respeita e inclui.

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


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
27 Alane Santos e Bernardo Seixas Bullé Rêgo 6 Perfume 

27 Letícia Maria e Feliciano Rodrigues Ferreira 12 Seda 

27 Michele Veiga de Sá e Guilherme Henrique Macedo 5 Madeira

27 Roberta e Tiago Costa Figueiredo 13 Renda 

28 Christine Oliveira e Fernando Carvalho Azevedo (Fernando Duran) 29 Erva 

28 Katia Reis e José Carlos Ramade Martins 17 Rosa 

29 Tatiana e Felipe Sampaio Siqueira 8 Barro

30 Celina e Antonio de Oliveira e Silva 53 Antimônio 

30 Giselle e Valbert Anacleto dos Santos 8 Barro

30 Taíssa e Paulo Sérgio Sodré 4 Flores

 Aniversariantes • Setembro
27 - Anderson de Freitas Telles, Bruno Roberto Nunes Bispo, Cosme Anto-
nio de Moraes Regly, Endy Montes Viegas Soares, Nilza da Silva Rhamnu-
sia, Simone Fernandes Herminio de Oliveira

28 - Claudia Heiderick Ferreira de Oliveira, Élian Marcia Brandão Martins, 
Giselle Ribeiro Rosa Anacleto, Iris Baptista Nogueira, Julio Cesar Afrízio, 
Lorena Conceição Ferreira Cardoso, Marcelo Monteiro da Silva, Vilmar 
Caubi Machado Vieira

29 - Anderson Dos Santos Amorim, Fabio Araujo Frauches, Jordana Ro-
mão Afrizio, Miguel Brandão de Cerqueira, Vitória Gabriele Vieira da Silva

30 - Anna Luíza Ghiotti Leitão, Gabriel Figueiredo Marques Almeida

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.

Aniversariantes • Outubro
01 - Debora Barbosa de Souza, Ester de Azevedo Correa Assumpção.

02 - Antonio Luiz Novaes Fernandes, Cassia Cristina Pereira de Brito, Clau-
dio Emir Boquimpani de Moura.

04 - Azenath Tavares Ladislau, Elisângela Gomes da Silva Nascimento.

Bodas • Outubro
1 Danielle e Thiago José Leite Reis 9 Cerâmica  

1 Raquel e Leonardo Henrique da Silva Ribas 9 Cerâmica  

2 Samantha Camargo e Jorge Ribeiro Apolinário 9 Cerâmica  

2 Zanda e Thiago Bomfim Oliveira da Silva 10 Zinco 

3 Aline Justino e Sérgio Mendes Corrêa 12 Seda 

3 Débora e Jose Jorge Domingos Jr. 33 Crizopala 

3 Tamiris Silva e Waldeir Alberto Gomes 5 Madeira

4 Neide e Ary Marques de Oliveira 40 Esmeralda 

5 Cilea e Ronaldo de Carvalho Monteiro 14 Marfim 

5 Sylvia e Anderson Queiroz da Silva 14 Marfim 

8 Lenice e Aldair Nunes 32 Pinho 

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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