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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

Juventude
Pr. Israel Vieira Magalhães

Frente Missionária
Missão Bethesda

Pr. Augusto Leandro Araújo

LEGISLAÇÃO PARA MULHERES
 Encontrei guardado em meus arquivos digitais este compêndio de leis e pensamentos 
para as mulheres ao longo do tempo. Desde os idos de antes de Cristo até o século XX, em diversas 
culturas, o mundo sempre teve um relacionamento sensível a conflitos e frustrações com relação às 
mulheres. São absurdas afirmações que contradizem tudo o que Deus planejou para nós:
Leis de Manu (Livro Sagrado da Índia) - “Mesmo que a conduta do marido seja censurável, mesmo 
que este se dê a outros amores, a mulher virtuosa deve reverenciá-lo como a um deus. Durante a 
infância, uma mulher deve depender de seu pai, ao se casar de seu marido, se este morrer, de seus 
filhos e se não os tiver, de seu soberano. Uma mulher nunca deve governar a si própria.”
Constituição Nacional Suméria (civilização mesopotâmica, século XX aC) - “A mulher que se 
negar ao dever conjugal deverá ser atirada ao rio.”
Código de Hamurabi (Constituição Nacional da Babilônia) - “Quando uma mulher tiver conduta 
desordenada e deixar de cumprir suas obrigações do lar, o marido pode submetê-la à escravidão. 
Esta servidão pode, inclusive, ser exercida na casa de um credor de seu marido e, durante o período 
em que durar, é lícito a ele (ao marido) contrair novo matrimônio”
Zaratustra (filósofo persa, século VII aC) - “A mulher deve adorar o homem como a um deus. Toda 
manhã, por nove vezes consecutivas, deve ajoelhar-se aos pés do marido e, de braços cruzados, 
perguntar-lhe: Senhor, que desejais que eu faça?”
Péricles (político democrata ateniense, século V aC) - “As mulheres, os escravos e os estrangeiros 
não são cidadãos.”
Confúcio (filósofo chinês, século V aC) - “A mulher é o que há de mais corrupto e corruptível no 
mundo.”
Aristóteles (filósofo) - “A natureza só faz mulheres quando não pode fazer homens. A mulher é, 
portanto, um homem inferior.”
Alcorão (livro sagrado dos muçulmanos) - “Os homens são superiores às mulheres porque Alá 
outorgou-lhes a primazia sobre elas. Portanto, dai aos varões o dobro do que dai às mulheres. Os 
maridos que sofrerem desobediência de suas mulheres podem castigá-las: deixá-las sós em seus 
leitos, e até bater nelas. Não se legou ao homem maior calamidade que a mulher.”
São Tomás de Aquino (teólogo católico da humanidade) - “Para a boa ordem da família humana, 
uns terão que ser governados por outros mais sábios que aqueles; daí a mulher, mais fraca quanto ao 
vigor da alma e força corporal, estar sujeita por natureza ao homem, em quem a razão predomina. 
O pai tem que ser mais amado do que a mãe e merece maior respeito porque a sua participação na 
concepção é ativa, e a da mãe, simplesmente passiva e material.”
Petrarca (poeta italiano do Renascimento, século XIV) - “Inimiga da paz, fonte de inquietação, 
causa de brigas que destroem toda a tranquilidade, a mulher é o próprio diabo.”
Le Ménagier de Paris (Tratado de conduta moral e costumes da França, século XIV) - “Quando 
um homem for repreendido em público por uma mulher, cabe-lhe o direito de derrubá-la com um 
soco, desferir-lhe um pontapé e quebrar-lhe o nariz para que assim, desfigurada, não se deixe ver, 
envergonhada de sua face. E é bem merecido, por dirigir-se ao homem com maldade de linguajar 
ousado.”
Henrique VII (rei da Inglaterra, século XVI) - “As crianças, os idiotas, os lunáticos e as mulheres não 
podem e não têm capacidade para efetuar negócios.”
Jean-Jacques Rousseau (escritor francês) - “Enquanto houver homens sensatos sobre a terra, as 
mulheres letradas morrerão solteiras.”
Constituição Nacional Inglesa (lei do século XVIII) - “Todas as mulheres que seduzirem e levarem 
ao casamento os súditos de Sua Majestade mediante o uso de perfumes, pinturas, dentes postiços, 
perucas e recheio nos quadris, incorrem em delito de bruxaria e o casamento fica automaticamente 
anulado.”
Friederich Hegel (filósofo e historiador alemão do século XIX) - “A mulher pode ser educada, mas 
sua mente não é adequada às ciências mais elevadas, à filosofia e algumas das artes.”
 Tais pensamentos, enfim, ainda norteiam toda sorte de injustiça, discriminações e violên-
cia contra as mulheres. Ainda há muito a ser percorrido para que nossos padrões sociais retratem 
mais igualdade, justiça e valorização. Especialmente em civilizações que se recusam a rever seus 
fundamentos e costumes, as mulheres continuam escravas de sua condição. Ainda há milhões de 
mulheres que padecem as agruras e as feridas do preconceito e da humilhação. E o que soa como 
absurdo, inaceitável e repulsivo: ainda há muito disso no meio cristão.
 Deus já estabeleceu o padrão. Temos a medida de igualdade, justiça e respeito  
ao semelhante: 

“... humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos” (Colossenses 2.3b)
“Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por 
ela,” (Efésios 5.25)
“Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher; pois todos são um em 
Cristo Jesus.” (Gálatas 3.28)

pelo Dia Internacional da Mulher,
Seu pastor



Colóquio

Nosso próximo encontro será no dia 15 de março, às 11h, na 
sala 401 do Edifício Miranda Pinto. Compartilharemos nossas 
impressões obtidas da leitura do livro “Rios de água viva”, de 
Richard Foster, e trabalharemos com duas das seis tradições 
de espiritualidades cristãs: as tradições contemplativa e de 
santidade carismática. Esperamos que você encontre motivação 
para envolver-se com o tema. Para uma participação produtiva, 
você deverá ler a obra antes do encontro, pois não se trata de 
uma palestra, mas de um momento de troca de impressões, 
compreensões e incompreensões advindas da leitura. Leia, 
estude e compartilhe.

EBD – Classe da Família

Nosso primeiro ciclo de estudos neste ano abordará reflexões a 
partir do livro “Servindo ao próximo com a humildade de Cristo”, 
de Duane Elmer. Os encontros terão como objetivo aplicar o tema 
do serviço ao contexto familiar e eclesiástico. Sugerimos que você 
adquira o livro em sua livraria preferida ou com nosso livreiro, que 
atende na Praça do Ipê. A classe funciona no segundo andar do 
Edifício Miranda Pinto a partir das 9h. Agende sua participação. 
Vivencie o servir ao próximo.

One - Curso para Noivos

O Curso ONE – Curso Para Noivos – foi escrito e delineado 
especificamente para aqueles que vão se casar pela primeira vez, 
e nele são utilizados somente princípios bíblicos que, quando 
aplicados, respondem as perguntas eternas. “Namorar seriamente” 
é um passo em direção ao que significa ser um compromisso 
para o resto da vida; o curso levará os casais da vida de solteiro 
para a impressionante jornada chamada casamento. 
Os participantes já devem ter 18 anos de idade e estar noivos ou 
seriamente considerando o noivado, e precisam se comprometer 
em participar do curso inteiro, a não ser que a decisão de terminar 
o relacionamento seja tomada durante o curso.
Ao longo do curso, serão tratados temas como: feridas e questões 
de falta de perdão que impedem a saúde de uma pessoa; 
reconhecimento e trabalho de soluções dos padrões geracionais 
e as questões que surgem da criação familiar; relacionamentos 
passados; relacionamento de aliança e como isso impacta a 
confiança e comprometimento entre ambos; o futuro e desafio 
da análise de carreiras e alvos; princípios na comunicação; luz nas 
diferentes áreas de intimidade dentro do casamento; perspectiva 
bíblica dos papéis dentro do casamento e o processo de se 
chegar a um acordo como marido e esposa; conceitos chaves 
de finanças,  compartilhamentos sobre carreiras, planejamento 
familiar  e financeiro, criação de filhos e moradia; aliança 
incondicional: estudar a Bíblia, orar juntos e gerenciar o dinheiro. 
Cronograma e informações adicionais:

1 - Facilitadores: Luiz Henrique e Giselda;
2 - Inscrições na Secretaria da igreja. É necessária a aquisição 
de 2 apostilas, ao custo de R$ 45,00 cada. Não há outros custos;
3 - A turma tem como limite 5 casais participantes, 1 casal Líder 
em Treinamento (se houver) e o Casal Facilitador;
4 - O curso será aos domingos, de 16 às 18h. Dependendo da 
demanda dos alunos é possível alterar o horário.

Falecimento

Faleceu dia 1º de janeiro, aos 88 anos, nosso 
irmão Oswaldo Clapp. Era membro da IBMéier, 
onde ingressou por batismo, desde 30/10/2011. 
Encontrava-se afastado das atividades 
dominicais por razões de saúde, e foi chamado 
à presença do Senhor. Que Deus derrame graça 
e consolo no coração dos amigos que com ele 
aqui conviveram e familiares. 
"O Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis.” (Salmo 116.15 - NVI)

Encontro para novos membros - 13/03/2020

Se você deseja fazer parte da família IBMéier, não perca o 
Encontro de Novos Membros com o Pastor, que acontecerá dia 
13 de março, sexta-feira, às 19h30, no 6º andar. Antes, se ainda 
não o fez, agende uma entrevista com o Pastor Purin, contatando 
a Secretaria da Igreja (2599-3000). Na ocasião, serão tiradas as 
fotos individuais para o cadastro da Igreja e estará disponível um 
lanche. Para outras informações procure a Comissão de Membros, 
cuja coordenadora é a irmã Patrícia Stuart Lemos.

Convocação de AGO - 18/03/2020

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 Assem-
bleia Geral Ordinária na quarta-feira, dia 18 de março de 2020, às 
dezenove horas e trinta minutos, no Salão de Cultos, para deli-
berarem sobre a seguinte pauta: 1) Abertura, estabelecimento de 
quórum e aprovação da pauta; 2) Informações; 3) Relatório da 
Comissão de Membros; 4) Recomposição do Conselho de Líde-
res; 5) Relatórios  Financeiros; 6) Parecer do Conselho Fiscal sobre 
Relatórios Financeiros; 7) Orçamento - Abril/2020 a Março/2021;  
8) Encaminhamentos da Diretoria Executiva;  9) Aprovação de 
Atas; 10) Encerramento.

Mimesis

Iniciaremos no dia 07 de abril uma série de encontros que 
denominamos “Mimesis”; a palavra significa “imitação”. Teremos 
por base o desafio apresentado pelo apóstolo Paulo: “Sejam 
meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo” (1Co 11.1). Os 
encontros serão às terças-feiras, no horário de 19h30 às 21h, aqui 
em nossas dependências. O primeiro módulo terá a duração de 
3 meses, tendo como obra inspiradora “Em busca de Deus”, de A. 
W. Tozer. O mentor dos encontros será o Pr. Leonir Oliveira. Caso 
deseje mais informações escreva para ensino@batistadomeier.
org.br.



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:
____/____/2020

E-mail:

Tel.:

QUAL A SUA DECISÃO HOJE?

Enfermos

Adaltina de Menezes Pinheiro, Aída Ama-
ral, 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 Bri-
to da Costa, Eliane Nunes, Gabriela Neves 
Maia Rodrigues, Helio Pinto da Silva, Ira-
ci Rodrigues, Jannes Gomes Ferreira Filho 
(Janinho), João Pedro (sobrinho de Josiane 
Cristina), Josiane Borralho da Silva, Josilda 
Afonso, Lívia Ferrão (mãe), Lucia Couto de-
Marco, Luinízia Santos, Luiz Paulo Campos, 
Maria Castro, Maria das Graças de Sousa 
Medeiros, Maria Natividade Barbosa (mãe 
de Edeleusa Barbosa), Marlene Sampaio, 
Mauro Tadeu (genro de Graça Souza), Niel 
de Souza Fiaux, Noemia Vieira Barbosa, Otí-
lia 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 Oli-
veira, 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.

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 
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.

*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.

Campanha Novos Desafios
até 

03/03/2020
Entradas

OD-Campanha

Entradas
OD-Ceia 

Natal
Despesas Saldo Atual

Total 
Promessas

296.810,00 296.810,00

Total recebido 180.695,40 10.697,06 -86.874,23 104.518,23

Luz na Calçada

• Março:
13/03, sexta-feira.
25/03, quarta-feira.
• Abril:
10/04, sexta-feira.
22/04, quarta-feira.
Saída: 22h 
Retorno: 2h/2h30
No dia anterior a saída 
teremos reunião às 20h.

Venha conosco e leve, 
além do lanche, uma 
palavra de esperança, um 
abraço, um aperto de mão, 
um sorriso, a oração aos 
que estão  
pelas ruas.
Procure a irmã Lívia Farias, 
para mais informações.

Março/2020
08 -  MEM - Campanha de Missões Mundiais, 
9h, 11h, 19h

09 - CAFE Adolescentes, 19h30/21h30, Sala 
404

10 -  MCM - União das Mães e Programa da Revista, 
14h/16h30, Salão térreo    

11 - Quartas de Vida Plena, 19h30, salão 
térreo 

12 - MCM, Fazendo Arte /// CAFE Feminino, 
15h, Sala 402; CAFE Masculino, 19h, Sala de 
Reuniõesç

13 -CAFE Juventude, 19h, Sala 502 /// 
Encontro Novos Membros, 19h30, 6o andar

14 - Curso de Culinária - Módulo 1, 9h/13h30, 
Cozinha ///  Audição Grupo de Dança, 
11h/12h30, 6º andar /// MEM - Missão Bethesda 
// MED - Culto da Classe de Inglês, 18h/22h, 
Salão térreo 

15 -  Culto de Ordenação do Ministério Pastoral 
do irmão Daniel da Cruz Moulié Correa, Culto de 
11h   ///  MCM Dominical, 17h, 6º andar

 



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.

Bodas - Março
3 Enila e Romulo Abreu de Souza 8 Barro

3 Julia Moura e Jayme Andrade Rocha 8 Barro 

3 Marli e Gilberto Ferreira dos Santos 30 Pérola 

3 Myriam e Joás de Souza Cabral 58 Vidro

6 Cristiane  e Luis Armando de Oliveira 10 Zinco 

6 Débora M. Silva e Marcelo F. da Costa 21 Zircão 

7 Ariane e Eduardo Wanderson de Morais Batista 11 Aço 

8 Eunice  e Joversi Xavier Ferreira 51 Bronze 

8 Isaurina Oliveira (Nina) e Marco Aurélio C. de Moraes 2 Algodão 

9 Josefa e Antonio Vicente Pereira 47 Jaspe 

10 Mariana  e André Mothé Teixeira 13 Renda 

11 Marilda  e Fernando Carvalho da Silva 10 Zinco 

11 Silvia  e João Batista Filho 31 Nácar 

11 Thais Cristina  e Leandro Henrique M. de Rezende 11 Aço 

12 Ana Maria Ferreira e Adilson Cruz 4 Flores

12 Esther  e Carlos Santos da Cruz 37 Aventurina 

12 Fernanda Pedrosa e Luis Gustavo Costa Gama 5 Madeira

13 Isa Maria  e Carlos Martins 44 Carbonato

14 Adriana  e Marcello Speranza Machado 18 Turquesa 

15 Cristini  e Samuel Ribeiro de Almeida 5 Madeira

 Aniversariantes - Março
08 - Carlos Alberto da Mota, Carlos Augusto Ferreira Nogueira, Elizete 
Bretas Ribeiro, Maria Eduarda Camargo de Carvalho, Marli Luiz.

09 - Gabriela Marinho Almeida Ferreira, Miguel Guimarães Bezerra 
Vancelote, Onésima Mendonça Tavares, Wagner de Aguiar.

10  - Aline Feldmann de Souza França, João Marcos Gomes da Silva, 
Larissa Souza de Carvalho, Matheus Duarte Prestes Maciel, Miriam Fialho 
Coutinho, Rita de Cássia Souza Ferreira do Nascimento.

11 - Ana Carolina Ferreira de Souza, Gabriela da Silva Pereira, Hilda 
Medeiros de Souza, Maridalva Gonçalves Loureiro (Dalva), Norma 
Quintes Bonifácio.

12 - Avani Conceição Fernandes dos Santos, Gustavo Luiz Dias Ferreira 
da Silva, Jônatas Vargas da Silva, Leandro de Souza Éboli, Maria das 
Graças de Souza e Souza.

13 - Abinoan Ferreira da Costa Bonfim, Rayza Tauana Barreto Lima.

14 - Antonio Carlos Gonçalves Mataruna, Carolina Braga Pereira 
Domingos, Edna Jane Oliveira da Rocha, Mariana Braga Pereira 
Domingos, Silvio de Souza Vaz, Stefanis Melo Martins.

15 - Alessandra Teles Sirvinskas Ferreira, Denise Dantas Silva Abrantes, 
Dorgival Sales Lins, Elaine Quaresma Passos, Marcelo Roza Monteiro, 
Pâmela Barboza.


