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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

LIÇÕES DA REFORMA PROTESTANTE PARA
ALGUNS SETORES DA IGREJA NA ATUALIDADE

 A Reforma Protestante não foi um evento histórico para ser simplesmente 
contemplado ou narrado. Lições preciosas podem ser extraídas deste momento 
singular na história da humanidade.

1- Existem duas maneiras de ser viver na história: como espectador ou ator 
da mesma. Nossos reformadores, juntamente com todos que se envolveram 
e labutaram por esta justa causa, são exemplos de exímios atores, gente com-
prometida com a transformação de uma sociedade dominada pela injustiça e 
opressão generalizada.

2- Não importa qual é o seu papel (herói, protagonista, ator coadjuvante ou 
figurante), o que importa é atuar, agir, mobilizar-se, realizar, fazer acontecer 
para a glória de Deus.

3- Agentes correm riscos. Vida sem riscos, sofrimentos, adversidades, incom-
preensões, perseguições e propósito definido, é vida medíocre.

4- A Igreja não foi estabelecida por Jesus para governar o mundo, mas, sim, 
para influenciá-lo.

5- Movimentos reformistas produzem marginais, hereges, contraventores e 
loucos (visão da classe dominante).

6- Movimentos reformistas revelam profetas ousados, homens de Deus com-
prometidos com o Senhor e sua causa (visão de Deus).

7- Quando a política secular e eclesiástica ganha preeminência no alto e baixo 
clero, gerando facções, disputas, traições, corrupções, alianças espúrias, nepo-
tismos, busca por vantagens pessoais e por cargos, tudo isso em detrimento 
da evangelização, socorro aos necessitados, ministração aos enfermos e fra-
cos na fé, fidelidade doutrinária e outras atividades semelhantes, é sinal de que 
uma Reforma torna-se urgente e imperativa.

8- Reformas não são movimentos de um só homem, são frutos da associação 
de mentes críticas, inteligentes, questionadoras, e de corações que ardem em 
zelo, inclinados para buscar, conhecer e fazer valer a vontade de Deus para 
uma geração, custe o que custar.

9- Reformas não acontecem da noite para o dia, antes, são resultados de um 
processo que se inicia com o reencontro do cristão com a Palavra de Deus, 
que desencadeia uma tomada de consciência, arrependimento genuíno, con-
versão, ação e influência.

10- A última coisa que se rende ante qualquer tipo de corrupção, seja ela mo-
ral ou espiritual, é a nossa consciência.

 “Considerando que vossa soberana majestade e vossos honoráveis de-
mandais desejam uma resposta plena, isto digo e professo tão resolutamente 
quanto posso, sem dúvidas e nem sofisticações, que se não me convencerdes 
através do testemunho das Escrituras (pois não dou crédito nem ao papa e nem 
aos seus concílios gerais, que têm errado muitas vezes, e que têm sido contraditó-
rios contra si mesmos), a minha consciência está tão ligada e cativa destas Escri-
turas que são a Palavra de Deus, que não me retrato nem posso me retratar de ab-
solutamente nada, considerando que não é piedoso nem legítimo fazer qualquer 
coisa que seja contrária à minha consciência. Aqui estou e nisto descanso: nada 
mais tenho a dizer. Que Deus tenha misericórdia de mim!”. (Martinho Lutero)

Altair Germano
Extraído do “Prazer da Palavra”



Nossa Campanha continua em 2020!
 

A Obra de Deus e o investimento no crescimento do Reino não vão pa-
rar! Mantenha sua contribuição ao longo dos treze meses programados, 
ou junte-se àqueles que já assumiram esse compromisso, 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 

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

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.

Casaram-se!

Pamela e Heitor casaram-se dia 30 
de outubro. Ela é membro de nossa 
igreja, filha do querido casal Marta 
Helena e Fabio Cesar Correa Nunes.  
A igreja expressa sua alegria e com 
eles se regozija, desejando as muitas 
bênçãos do Senhor sobre o novo lar 
que se forma. Parabéns!

Falecimento

Nossos queridos José Pedro e Aída do Amaral Ferreira sofreram on-
tem, dia 31 de outubro, a súbita perda de seu filho João Carlos Amaral, 
ex-membro de nossa igreja. A eles, à sua esposa Josenilza e filho e a 
todos os familiares, dentre eles as irmãs Ana Angélica e Noemia, que 
conosco congregam,  expressamos nosso pesar, orando pelo consolo e 
conforto do Senhor para cada coração. Agradecemos a  Deus por essa 
vida preciosa, que retornou aos braços do Pai. 

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.

Bodas • Novembro
1 Priscila e William Mardônio da Cunha Silva Jr 6 Perfume 

2 Noemi e Eduardo Ferreira da Silva 12 Seda 

4 Silvia Helena e Evandro Marcílio Borges 31 Nácar 

6 Cristiane e Emerson Alves Gonçalves 21 Zircão 

6 Deise Lucia e Ricardo Siqueira de Macedo 28 Hematita 

8 Evanise e Fabiano Matassoli do Nascimento 18 Turquesa 

8 Rosana e Almir Gomes Júnior 23 Palha 

8 Simone e Walfrido de Oliveira Carvalho 23 Palha 

8 Wladilene e Nelson Fernandes Pimentel Junior 7  Lã 

9 Daniele e Marcelo Vieira de Souza 29 Erva 

9 Fernanda e Leandro Britto do Nascimento 8 Barro

9 Gleice e Inon Rubens Duarte de Andrade 8 Barro

9 Jacyra e Salvatore Confettura 57 Lápis lazúli

9 Kelly e Marcos Paulo da Silva 13 Renda 

9 Sandra Rita e Joás Silva de Oliveira 18 Turquesa 

9 Simone Roza e Elias José de Souza Taouil 19 Água Marinha 

10 Jaqueline Almeida e Adilson Moreira 9 Cerâmica  

11 Ana Marta e Eliezer Antonio Botelho 42 Prata dourada 

11 Arlete e Pedro Jorge de Souza Farias 42 Prata dourada 

Aniversariantes • Novembro
01 -   Ana Cristina Lopes da Costa Rodrigues, Douglas de Carvalho Baeta, 
Eunória Oliveira da Silva, João Bosco de Figueiredo Filho, Maria Lucia No-
gueira Alves de Azevedo, Pedro Henrique Lara Pereira, Rebeca Silva Zuana-
zzi Machado, Vinicius Louzada Feitoza

02 - Edinea Larrieu de Abreu Jesus, Irinéa Pereira Martins, Nilza Maria de 
Amorim Augusto, Raimunda do Carmo Braga Matos (Carminha), Rita de 
Cassia Lins Vieira Teixeira

03 - Antonia de Assis Serejo, Geísa Thomaz da Silva, Jacira Sabino da Silva 
Furtado, Larissa Meloni Amorim Saboia, Mara Cristina Araujo Tavares Viei-
ra, Nilma Santos Mafra, Robson Evaristo da Silva, Sérgio Ricardo Ramos de 
Carvalho

04 - Adriana de Souza Cabral

05 - Rosineia Mendonça da Cunha Werneck

06 - Edilberto Gomes Busto Junior, Luiz Matheus Gomes Fernandes

07 - Almir Gomes Júnior, Kedma Gama dos Santos Veras, Luciana No-
gueira Damasceno, Marcus Vinicius Van Tol de Aguiar, Nilce Néa Almeida 
Santos da Silva, Paulo Oliveira Duarte Júnior, Samira Mahmoud Marouf de 
Queiroz, Sara Jane Esteves da Silva

08 - Luana de Assis Ropon Horta, Marcia Batista de Melo, Raphael Freitas 
Franco, Rosimara de Souza Rangel.

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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