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Arte: Luiz Menezes

 

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

LIDERANÇA APROVADA

 Hoje elegeremos mais um mandato da Diretoria Executiva e renovaremos a 
composição dos nossos Conselhos, de Líderes e Fiscal. Os novos componentes da dire-
toria terão atuação de abril/2021 a março/2023. Os eleitos para o Conselho Fiscal e de 
Líderes comporão seus colegiados pelos próximos 4 e 3 anos, respectivamente. É um 
marco histórico, pois é a primeira vez, em quase 102 anos de história, que faremos a 
votação por meio digital.
 A propósito deste momento tão significativo para todos nós, vale pensar sobre 
o valor da liderança e seus desafios para o tempo que vivemos. Talvez isso ajude você a 
votar hoje, ao clicar no link que será encaminhado para o e-mail da membresia (ativos e 
maiores de 18 anos) ou por voto impresso, para aqueles que optarem por este formato.
 Carecemos sempre de líderes que inspirem confiança, lealdade e dedicação ao 
trabalho de seus comandados. Alguns fracassam diante de tão complexa e grande tarefa. 
Qual é a diferença entre uns e outros? O que faz um líder ser aprovado ou, porventura e 
desventura, desaprovado?
 A Revista Harvard Business, citada pelo site HSM sobre liderança, afirma que “lí-
deres extraordinários encontram sentido para eventos negativos e aprendem com eles”. 
Ou seja, de alguma maneira, os momentos difíceis e controvertidos forjam as melhores 
qualidades em um líder impactante. Nossa história centenária é rica de experiências de 
eventos difíceis nos quais vimos Deus agir e delas emergirem líderes maduros, fortes e 
comprometidos com a Missão de Deus para cada geração. O que dizer de um ano como 
tem sido 2020 devido à pandemia da COVID-19? Louvo a Deus pelos líderes que se 
mantiveram firmes e atuantes em um tempo tão conturbado quanto este que vivemos.
 Inúmeras situações podem caracterizar um momento adverso no exercício da 
liderança: crises de relacionamento, oposição, falta de apoio, doenças, escassez de re-
cursos, pandemia... Enfim, todo líder está sujeito a tais situações que, quase sempre, são 
inesperadas e imprevisíveis. Cada líder investido de sua responsabilidade deve ter em 
mente que liderar não é navegar apenas em mares tranquilos.
 Quaisquer que sejam os formatos dessas provas, os líderes criam narrativas 
de como se defrontam com elas e, principalmente, como saem melhor delas. Líderes 
fortes são aqueles que atravessaram desertos escaldantes e mares sombrios com mais 
experiência e certos de cumpriram seu papel em seu tempo – “Na verdade, Davi, no seu 
tempo, cumpriu os planos de Deus.” (Atos 13.36 – NTLH)
 Certamente há outras, mas quero destacar quatro habilidades que tornam líde-
res aptos a aprender com a adversidade – é de líderes assim que precisamos. Eu as quero 
compartilhar com o objetivo de renovar em minha mente a visão do compromisso e da 
responsabilidade, especialmente dos que serão eleitos pela igreja hoje. Mais que isso: 
serve para todos nós, ministros, coordenadores, pais, mães, crentes em Jesus dispostos 
a fazer diferença no mundo em que vivemos. São elas:

1- Saber envolver outras pessoas, compartilhando com elas o significado da 
adversidade – um líder nunca pode achar que “dará conta do recado” sozinho. 
A liderança, por si só, já é uma experiência solitária na maior parte do tempo. O 
remédio para isso é esforçar-se para ter sempre alguém ao seu lado. Isso é fazer 
discípulos. Ter alguém para compartilhar o peso na caminhada e alguém para 
dar continuidade aos seus passos. Quem irá após nós?

2- Ter voz ativa e distinta – liderados precisam de “norte”. O líder precisa fazer com 
que sua voz seja conhecida e confiável. É muito do que vemos quando uma 
criança silencia o choro faminto ao ouvir a voz da mãe dizer: “Estou aqui. Está 
tudo bem. Venha comer.” A voz do líder traz força ao mesmo tempo em que traz 
conforto e segurança.

3- Ter integridade – o que a sua voz fará na vida dos seus liderados dependerá ne-
cessariamente do que os olhos deles virem você fazendo, ou não. Isto é coerên-
cia! Os líderes fracassados atravessaram os limites da integridade e tornaram-se 
porosos e vulneráveis.

4- Ter capacidade de se adaptar - esta é a habilidade mais crítica e inclui a compe-
tência para compreender o contexto e a dificuldade, e isso demanda a sabedoria 
de dar o peso correto a diversos fatores (por exemplo, como as pessoas irão 
interpretar cada gesto tomado). Sem essa qualidade, os líderes não conseguem 
se conectar com seus liderados. Não é tornarem-se camaleões. É, na verdade, 
completar e suprir de acordo com a necessidade específica de cada circunstân-
cia segundo suas próprias exigências. O que não é flexível, quebra...

Com carinho,
Seu pastor



Nossa Campanha continua 
em 2020!
 
A Obra de Deus e o investimento no cres-
cimento do Reino não vão parar! Mantenha 
sua contribuição ao longo dos treze meses 
programados, ou junte-se àqueles que já as-
sumiram esse compromisso, com o valor de 
R$ 70,00*, para que possamos atingir os se-
guintes alvos: 

Campanha Novos Desafios
até 

06/11/2020
Entradas

OD-Campanha
Entradas

OD-Ceia Natal
Despesas Saldo Atual

Total 
Promessas

296.810,00 296.810,00

Total recebido 237.569,40 11.159,13 -149.740,33 98.988,20

Eleições Ibméier: Diretoria Executiva, 
Conselhos De Líderes E Fiscal - 
22/11/2020

Como amplamente divulgado, hoje, 22 de novembro de 
2020, em Assembleia Geral Extraordinária, daremos sequên-
cia ao processo de eleições para a Diretoria Executiva (Vice-
-Presidência, Secretaria e Tesouraria), Conselho de Líderes 
e Conselho Fiscal (estes em recomposição parcial), com a 
etapa de votação.
A exemplo da fase inicial, quando colhemos as indicações 
da membresia, será enviado um link para o e-mail previa-
mente cadastrado junto à Secretaria da igreja e, a partir do 
horário de abertura da assembleia até as 21h do mesmo dia, 
poderá ser feito seu preenchimento e envio. 
Tal link será enviado por e-mail e conterá os nomes resul-
tantes de indicações da membresia; esses nomes preen-
chem os critérios definidos por nosso Estatuto e pelo MAE 
para ocupação dos respectivos cargos e foram consultados 
sobre o interesse em participar da eleição. 
O membro da igreja maior de 18 anos, pertencente ao rol de 
ativos e civilmente capaz, poderá participar da votação se-
guindo as instruções do formulário/cédula. O recebimento 
do link deverá ser desconsiderado se você não se enquadrar 
em tais condições.
O nome completo do membro da igreja será requerido no 
início do formulário, para os registros cabíveis.
Se, por alguma razão, você não receber o formulário no seu 
e-mail, ligue para o telefone (21) 2201-4527 e solicite o en-
vio de link exclusivo. Opcionalmente, você poderá ir à igreja 
para votação presencial, no horário indicado a seguir.
Os irmãos que não tenham acesso à votação virtual pode-
rão votar em regime presencial na igreja, na mesma data, 
no horário compreendido entre 11 horas e 16 horas. Esta-
rão disponíveis as cédulas de votação e urna para depósito, 
com assinatura de lista de presença, e membros da Comis-
são Coordenadora estarão presentes para orientação, se 
necessária. Aqueles que se utilizarem do modo presencial 
deverão levar sua própria caneta, usar máscara de proteção 
e observar os cuidados de distanciamento físico com os de-
mais irmãos presentes.
Prezado irmão, não deixe passar a oportunidade de contri-
buir para a eleição da liderança de sua igreja! 
Ore pelos eleitos, que iniciarão seu trabalho a contar de 
01/04/2021.

Convocação de AGE – 22/11/2020

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 Assembleia Geral Extraordinária hoje, 
dia 22 de novembro de 2020, às dez horas, em primei-
ra convocação, com 1/10 dos membros ativos civilmente 
capazes, ou às 10h15min, em segunda convocação, com 
qualquer número, em caráter excepcional, em função da 
pandemia – Covid 19, mediante uso de plataformas di-
gitais. A assembleia permanecerá aberta até as 21 horas 
deste dia para permitir a votação por meio de cédula ge-
rada pelo aplicativo Google Forms e disponibilizada por 
link enviado aos e-mails cadastrados na igreja para os 
membros ativos, civilmente capazes. A pauta para deli-
beração é a seguinte:  1 - Abertura, estabelecimento de 
quorum e aprovação da pauta; 2 – Eleições para a Di-
retoria Executiva e renovação parcial dos Conselhos de 
Líderes e Fiscal; 3 - Encerramento.

Falecimento

Informamos à igreja o falecimento do irmão João Ro-
drigues de Oliveira, dia 18 de no-
vembro, aos 92 anos. Ele chegou à 
IBMéier em 2007, juntamente com 
sua esposa, irmã Lacinia Maria Balbi-
no de Oliveira. Enquanto a saúde lhe 
permitiu, foi muito atuante na vida 
eclesiástica, inclusive na IB do Ro-
cha, sua igreja de origem.
Suas filhas Débora e Deise também 
integram nosso rol de membros, e a 
toda família externamos nosso pesar 
pela perda sofrida. Que o Senhor abençoe e console cada 
coração. 

(…) felizes as pessoas que desde agora morrem no serviço do 
Senhor! — Sim, isso é verdade! — responde o Espírito de Deus. — 
Elas descansarão do seu duro trabalho porque levarão consigo 
o resultado dos seus serviços. (Ap 14.13)  



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.Vem Aí A Ceia Amor Transforma - 

Juntos À Mesa, Participe!

Mesmo que 2020 esteja sendo um ano desafiador,  
a Família IBMéier mantém firme nosso propósito de #ser-
Vir #serVida com a Ceia Amor Transforma - Juntos à Mesa. 
Por causa dos protocolos rígidos e para segurança das 
equipes, a participação na Ceia Amor Transforma - Juntos 
à Mesa deve ser feita por inscrição prévia e será limitada. Já 
as doações estão abertas a todos da Família IBMéier!
Faça diferença e transforme a vida dos necessitados:
• Participe de uma equipe (vagas limitadas): 
bit.ly/equipeceia2020
• Doe itens (até 13/12/2020*): bit.ly/doacaoceia2020
* O frango assado deverá ser entregue nos dias 22 e 
23/12/2020
A entrega da Ceia Amor Transforma - Juntos à Mesa acon-
tecerá no Jacarezinho, na Mangueira e no Centro da cida-
de, na quarta-feira, 23/12/2020, das 19h às 22h. 
Envolva-se, doe e ore para que Deus se revele grandemen-
te neste dia.

Casaram-se

Nossos amados Endy Viegas Soares e Caio Estrela de Bri-
to casaram-se dia 20 de novembro. Parabéns, querido 
casal! A IBMéier se alegra e celebra com vocês, rogando 
as muitas bênçãos do Senhor sobre o novo lar que agora 
se forma. 

http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5521968114842
http://bit.ly/equipeceia2020
http://bit.ly/doacaoceia2020


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
20 Aline e Robson Coutinho de Sousa 27 Crisoprásio 

20 Carla e Silvio Rafael Cardoso Macri 21 Zircão 

20 Vanessa Lichote e Celso Rodrigues Pereira 10 Zinco 

22 Ruama Augusta Pires e André Azzi Silva 5 Madeira

22 Tatiana e Willei Tavares Neri da Silva 17 Rosa 

23 Francisca e Alex Sandro Ferraz de Almeida 24 Opala 

23 Lidiane e Rodrigo Veloso Ferreira 13 Renda 

23 Raquel e Rafael de Carvalho Britto dos Santos 7  Lã 

25 Juliana Silva e Jonas Sanches da Rocha 21 Zircão 

25 Maria Lucia e Israel Braz dos Santos 37 Aventurina 

26 Karolyne e Fernando de Andrade Silva 9 Cerâmica  

26 Rosangela e Nelso Brito D’Oliveira 39 Mármore 

27 Diva Maria e Claudio Cesar Barbosa 27 Crisoprásio 

27 Raquel e Paulo Beco do Nascimento 21 Zircão 

28 Mirian Maura e Ely Antonio de Moraes Martins 56 Malaquita 

30 Erica Elisa e Antonio Carlos da Silva Ferrão 35 Coral 

30 Ismeraldina e Ivo Jose dos Santos 52 Argila 

30 Janine R. Albuquerque e Rafael José de A. Ramos 4 Flores

Aniversariantes • Novembro
21 - Luiz Henrique de Souza Ferreira, Luiz Renato Alves Ferreira, Suely San-
tana de Souza, Thiago de Oliveira Assunção

22 - Ivan Rodrigo Lobão Cabral, Rodrigo de Souza Luciano, Rosangela 
Black Cordeiro Costa

23 - Celina Vileti e Silva, Claudia Vieira Xavier, Elenilza Barros de Macedo 
Rocha, Jonas Amarante Trugilho, Júnia-Ligia Louzada Feitoza, Rosangela 
da Silva Rocha Dias, Vera Lucia Dias

24 - Denise Maria Dias Cascardo, Ivan Soares da Silva, Marcelo André Cor-
deiro da Silva, Maria Elisa Monteiro Reis, Paulo Beco do Nascimento, Sue-
len Silva de Carvalho

25 - Adilson Martins Granja, Aldair Nunes, Angela Maria Rodrigues de 
Abreu, Jaqueline de Carvalho Augusto da Hora Santos, Josane Marinho 
Almeida, Marcus Vinicius Costa

26 - Emily de Mendonça Marques Farias, Raphael Bispo da Silva, Robson 
Guedes Lassarot

27 - Aristotelina Ferreira Baiense, Eduardo Gil de Castro Sampaio, Elizange-
la Montes Viegas Soares, Julia Black Cordeiro Costa

28 - Bruno Rocha Andrade, Camilla Sales Moura Policarpo, David Dias Ri-
beiro Leite, Lucia da Silva Cordeiro, Maria Amélia Frazão Pinto

29 - Alvaro da Silva Tavares, Fábio Cesar Correa Nunes, João Vitor Ama-
rante Trugilho, Sarah Bottoni Sampaio, Valdir Ferreira

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.

Ao preencher meus dados neste formulário, autorizo expressamente a IBMéier a 
entrar em contato comigo e a tratar esses dados como determina a legislação.

De acordo
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