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Igreja Batista do Méier
Rua Hermengarda, 31 - RJ 

Cep 20710-010
Telefax: (21) 2599-3000

Site: www.batistadomeier.org.br
email: igreja@batistadomeier.org.br
Organizada em 25 de dezembro de 1918.

Horários:
Domingos: 

EBD - 8h, 9h15 
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 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

Ministérios
Pastor João Reinaldo Purin Jr

Administração 
Mary Ruth A. dos Santos Schulze 

Adoração e Culto 
Luis Armando de Oliveira

Comunhão 
Rute Ferreira

Diaconal 
Renato Antunes dos Santos

Ensino e Discipulado 
Pr. Pedro Jorge

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 comu-
nhão a fim de compartilhar o amor de Deus.
DIAKONIA (Serviço) – Servir aos domésticos 
da fé e ao próximo por meio dos dons espi-
rituais para supri-los em suas necessidades 

integrais.
MARTIRYA (Testemunho) – Proclamar o 

poder transformador de Deus em Cristo por 
meio do testemunho pessoal, de ações cole-
tivas de evangelismo e do sustento da obra 

missionária local e no mundo.

Arte
Luiz Menezes



dos céus ressoa: “- Este é meu Filho amado, que me dá grande 
alegria” (Mt 3.17). Logo em seguida o Espírito Santo o leva ao 
deserto; lugar de carência, secura, provação e tentação. Jesus je-
jua por quarenta dias e quarenta noites, está fragilizado, a fome 
contrai suas entranhas, o diabo se aproxima na tentativa de ven-
cê-lo por meio da tentação. O diabo perde a primeira batalha, 
não desiste e encena a segunda tentação. Jesus é levado ao ponto 
mais alto do templo; lugar de destaque, lugar de grande visibi-
lidade na cidade de Jerusalém, qualquer evento extraordinário 
que ocorresse ali seria visto e comentado por todos os habitantes 
e transmitido para longe em pouco tempo. “Se você é o Filho 
de Deus, salte daqui”; o diabo não tem dúvidas quanto ao fato 
de que Jesus é o Filho de Deus, também não pretende pôr Jesus 
em dúvida sobre quem é, está mais para “já que você é Filho de 
Deus não encontrará obstáculo ou consequência nefasta se saltar 
daqui”. Jesus tem plena consciência de seu poder, sabe que não 
sofreria danos se saltasse; mas não era assim que o Pai havia pla-
nejado o ministério de seu Filho. Os anjos poderiam vir em seu 
auxílio? Claro, o próprio Jesus, momentos antes de sua prisão, 
repreende o discípulo Pedro: “Guarde sua espada, disse Jesus. 
Os que usam espada morrerão pela espada. Você não percebe 
que eu poderia pedir a meu Pai milhares de anjos para me pro-
teger, e ele os enviaria no mesmo instante?” (Mt 26.53). Não era 
assim que o Pai havia planejado o ministério de seu Filho. O Pai 
não planejou que sinais, milagres e feitos extraordinários seriam 
os instrumentos para que homens e mulheres se achegassem ao 
Salvador; não era esse o poder a ser revelado, mas o poder sobre 
a morte. O Pai não planejou livrar o Filho da morte com milha-
res de anjos; Jesus sabia disso e fala ao discípulo: “Se eu o fizesse, 
porém, como se cumpririam as Escrituras, que descrevem o que 
é necessário que agora aconteça?” (Mt 26.54). O diabo procu-
rava iludir Jesus deturpando as Escrituras, a tentação era para 
que Jesus agisse em desacordo ao que Deus planejara. Jesus se 
mantém fiel ao plano do Pai, vence a tentação, o diabo é mais 
uma vez derrotado.

 Retorno ao pináculo à minha frente. Contrastes che-
gam à minha mente.  Jesus com discrição em seu ministério, 
parlamentares com mandatos pirotécnicos. Jesus cumprindo 
a vontade do Pai, parlamentares impondo suas vontades mes-
quinhas. Jesus vencendo o diabo, parlamentares vendendo suas 
almas ao tentador. Tentações que se apresentam em nossa ca-
minhada cristã. Fui ‘arremessado’ a um ponto elevado de nossa 
cidade, mas isso é outra história.

Pedro Jorge, Pr.

 Caminho mais uma vez pelo centro de nossa cidade; 
desta vez, mudei meu trajeto costumeiro, evitei usar o caminho 
mais curto e dei algumas voltas em quarteirões. Essa prática au-
xilia a ver coisas novas e velhas e conhecidas imagens. Deparei-
me com o belo Palácio Tiradentes.

 Ali estava eu defronte ao antigo Convento do Carmo, 
levanto os olhos e percebo a imponente construção. Passo a re-
fletir sobre o que vejo. Tantas vezes vi e ouvi manifestações à 
frente do Palácio, pois ali funciona nossa Assembleia Legislativa. 
As reivindicações já foram as mais variadas: aumento de salário, 
obstrução ao aumento de passagens do transporte público, gra-
tuidade de transporte para estudantes, impedimento da venda 
da CEDAE. Os olhos focados nos manifestantes, nos policiais 
militares com todo o aparato para conter possíveis excessos, via-
turas especiais, cavalaria e cães treinados; temos também os que 
passam apressados e outros, como eu, que param e observam 
a manifestação. Os ouvidos atentos às palavras de ordem, as 
breves músicas provocativas, nos mais exaltados as palavras são 
ofensivas. Sempre é possível tirar lições de situações como essa. 
Só que desta vez meus olhos se fixaram na parte superior do 
prédio, sua torre, seu pináculo.
 A abóboda tem ricos detalhes. Figuras aladas estão em 
sua base, águias em posição de constante vigilância, faixas longi-
tudinais envidraçadas, intercaladas por faixas de concreto, com-
põem os lados dando leveza e transparência; na parte mais alta, 
várias esculturas alegóricas que nos lembram folhas ovaladas. 
Fui ‘teletransportado’ para o pináculo do Templo de Jerusalém 
quando da tentação sofrida por Jesus.
“Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para 
ser tentado pelo diabo. Depois de passar quarenta dias e quaren-
ta noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: “Se 
você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem 
em pães”. Jesus, porém, respondeu: “As Escrituras dizem: ‘Uma 
pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca 
de Deus’”. Então o diabo o levou à cidade santa, até o ponto 
mais alto do templo, e disse: “Se você é o Filho de Deus, salte 
daqui. Pois as Escrituras dizem: ‘Ele ordenará a seus anjos que 
o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não ma-
chuque o pé em alguma pedra’”. Jesus respondeu: “As Escrituras 
também dizem: ‘Não ponha à prova o Senhor, seu Deus’”. Em 
seguida, o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mos-
trou todos os reinos do mundo e sua glória. “Eu” lhe darei tudo 
isto”, declarou. “Basta ajoelhar-se e adorar-me.” “Saia daqui, Sa-
tanás!”, disse Jesus. “Pois as Escrituras dizem: ‘Adore o Senhor, 
seu Deus, e sirva somente a ele’.” Então o diabo foi embora, e 
anjos vieram e serviram Jesus.” (Mateus 4.1-11 NVT).
 Jesus é batizado por João Batista, a voz do Pai vinda 


