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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

CHAMADOS PARA O REINO
“Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela,
e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei.” (Gn 12.1)

 Hoje, com alegria, consolidamos a ordenação ao Ministério Pastoral 
do nosso querido irmão Daniel da Cruz Molié Correa. Esse momento deveria 
ter acontecido há exatos 7 meses, quando a pandemia foi declarada em nossa 
cidade e decidimos suspender nossas atividades presenciais em 15 de março. 
Ele e sua linda família, Tatiana e João, seguirão em data ainda não definida 
para o continente africano, onde servirão como coordenadores estratégicos 
dos missionários batistas do Brasil para aqueles países.
 Este momento, tão especial na vida de um vocacionado, reaviva na 
minha mente a alegria e o privilégio do chamado.
Em toda a narrativa bíblica Deus se revela tomando a iniciativa na direção do 
homem. Isso também se refere à convocação em si. Não apenas para redimir 
o homem, mas também para incluí-lo em sua Missão. Deus poderia fazer 
todo o trabalho sozinho. A Trindade deu conta do recado ao criar o Universo. 
Como ele não poderia levar adiante a sua Missão, se ele mesmo fez tudo bom 
e perfeito ao criar todas as coisas?
 Ele nos dá o privilégio de termos sido convocados. Nossa tarefa 
começa com obediência!
 A vida de Abraão desde a sua primeira aparição no relato bíblico é 
marcante e cheia de ensinamento quanto à experiência de obedecer e cum-
prir o propósito de Deus. A estrutura do início de sua história é simples: há 
uma ordem misturada com uma promessa, seguida da atitude de obediência 
resoluta de Abraão (nome mudado depois de sua aliança com Deus).
 Sabemos que em nossa caminhada com Deus a atitude de obedecer 
pela fé é um grande desafio para a nossa humanidade.
 Abraão ensina-nos por meio de seu exemplo como devemos lidar 
com a convocação de Deus. São três os ensinamentos:
1- Quando Deus convocar, devemos responder com obediência.  
Blackbay (Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade) afirma que “o momento 
que Deus fala, é o momento exato que ele quer que você responda.” 
Não devemos postergar a nossa decisão. Vida cristã é para ser praticada.  
A fé professada é a fé vivida.
2- Quando Deus convocar, devemos responder com a vida. Muitos adiam 
sua resposta achando-se despreparados ou não qualificados para a obra. 
Aprendi que Deus chama os perfeitos. Ele convoca e usa os disponíveis. O que 
Ele espera de você é total entrega. Saiba que é Ele quem aperfeiçoará o seu 
caráter a fim de capacitá-lo para a tarefa. Deus é Senhor. Ele tem o direito de 
interferir na sua vida. Ele muda o curso da sua caminhada a fim de que você 
seja usado como bênção para este mundo.
3- Quando Deus convocar, confie no que Ele vai fazer. Ele estará conosco 
todos os dias. Ele é o maior interessado em fazer de nós uma bênção para os 
outros, e nós mesmos abençoados. VIVA PARA ABENÇOAR!
 Amados Daniel, Tati e João, Deus os abençoe e conduza nessa 
nova jornada. Lembrem-se que vocês são e serão sempre Família IBMéier,  
por onde forem!

Com carinho,
Seu pastor



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

Consagração ao 
Ministério Pastoral - 
Daniel Moulié
Grande alegria vive a IBMéier com a or-
denação ao Ministério Pastoral,  nesta 
data, às 10 horas, do irmão Daniel da 
Cruz Moulié Correa, e comissionamen-
to, seu e de sua família, composta pela 
irmã Tatiana  Macedo Moulié e o filhi-
nho João, de três anos, para o campo 
missionário. 
Daniel Moulié é membro da IBMéier 
desde 25/01/2017, concluiu seus estu-
dos teológicos no Seminário Teológico 
Batista Carioca e compõe nosso Con-
selho de Missões. Com Tatiana, partici-
pou do Projeto Radicais e atualmente 
trabalham na sede da Junta de Missões 
Mundiais, que os enviará para atuar em 
Gâmbia, no continente africano.
Louvamos a Deus por essas vidas que 
se entregam de forma integral ao seu 
trabalho, cuidando de pessoas e ga-
nhando almas para Cristo. Nossa gra-
tidão é imensa pela oportunidade que 
temos, como igreja, de participar deste 
momento de tanto significado.

Eleições - Abril/2021

1ª etapa – INDICAÇÕES DE NOMES PARA DIRETORIA EXECUTIVA, CON-
SELHO DE LÍDERES E CONSELHO FISCAL
Hoje, nossa igreja iniciará o processo de escolha de novos componentes 
para a Diretoria Executiva (Vice-Presidentes, Secretarias e Tesoureiros), 
Conselho de Líderes e Conselho Fiscal, estes em renovação parcial.
Lembre-se de que ser membro da igreja, maior de 18 anos, civilmente 
capaz, é requisito para sua participação.

Você orou e consultou as pessoas que deseja indicar para os cargos 
apontados; agora, abra o link que será enviado para seu e-mail cadastra-
do, o qual contém o formulário próprio para as indicações e, no horário 
de 10h às 22h deste domingo, preencha-o e envie. Desconsidere o envio, 
se você não preenche as condições citadas no parágrafo acima.
O limite de nomes que podem ser indicados por função consta do for-
mulário e o link pode ser aberto novamente ao longo do dia, sempre que 
se queira incluir novas indicações, até o horário final estipulado.

No início do formulário será necessário escrever seu nome completo, 
para os registros cabíveis. O nome parcial, que não permita identificá-lo 
individualmente, impedirá que a indicação seja considerada.
Na falta de e-mail próprio, se você residir sozinho, ou não dispuser de 
recursos/meios para utilizar um link de familiar - filho, esposo(a), pai/mãe 
-,  porém, possuir um whatsapp e desejar participar deste momento, li-
gue para o telefone 2201-4527, até 16 horas, e solicite o envio do link do 
formulário, exclusivo, que lhe permitirá fazer as indicações.

Em 22 de novembro acontecerá a segunda etapa das eleições; no tempo 
próprio, você será convocado para a votação e receberá todas as instru-
ções e orientação de que precisar.

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 Campa-
nha 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, trans-
borda e permanece – porque é 
inesgotável – e, ao mesmo tem-
po, 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

Nascimento

Toda a igreja se alegra 
porque Isaac nasceu, 
no dia 14 de outubro! 
A mamãe Lívia Masca-
renhas Cunha e o pa-
pai Victor de Rezende 
Cunha, gratos a Deus, 
celebram sua chega-
da. Parabéns, queridos 
irmãos! Que o Senhor 
cubra de bênçãos essa 
nova vida, para que cresça em Seus cami-
nhos.
“As tuas mãos me fizeram e me formaram; 
dá-me entendimento para que eu aprenda 
os teus mandamentos.” (Salmos 119:73)

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.

2020 OUTUBRO – Aniversariantes
18 - Cíntia Moreira Aureliano, Dalva Pinto Rocha, Marcelo Wagner de Lima Ferreira, 
Rafael José de Azevedo Ramos, Salette Guimarães Moreira.

19 - Bárbara Patoléa Monteiro, Brena Limoel Ferreira Costa Calado, Débora Martins 
da Silva, Nice Leuda Ferreira de Souza, Raquel Gomes da Silva, Walter Abuid Canedo 
Barrientos.          

20 - Alexandre Arthur Gonçalves, Angela de Oliveira da Costa Franco, Edison Mario 
Beraldi dos Santos, Leandro Vasconcellos Moreira, Nelson Fernandes Pimentel Ju-
nior, Nely Ribeiro Soares, Rosely Santos Firmino de Souza (Lily), Teresa Lucia Teixeira 
da Silva, Thiago de Freitas Lassarot Breves.                      

21 - Lenice Martins Tinoco Nunes, Luccas Dumar Roque, Roberta Luizeto 
Corrêa Vasques,                Verônica Farias Andrade.       

22 - Fernanda Viannay Siqueira dos Santos, Leandro Britto do Nascimento, 
Sarah Mendonça da Cunha Werneck.            

23 - Bruna Santana da Silva Pereira, Eliane Vicente da Silva, Herany Araujo 
da Rocha, Suelen Edir de Moura Souza.

24 - Daniel Rodrigues Junior, Eliane Chaves de Castro, Marcia Cristina Sou-
za Julianelli,  Rodrigo Augusto Silva Pereira.     

25 - Ana Carolina Passos dos Santos, Emanuelle Ferraz Baptista, Fernanda 
Madeira Gomes Carvalho, Iraci Rodrigues, Thiago Bomfim Oliveira da Silva.    

Bodas • Outubro
14 Angela Raquel e Fabio Carvalho Vilas Boas 11 Aço 

14 Maria Lucia e João Batista Ferreira da Silva 38 Carvalho 

15 Amanda e Marcelo Santos Barreto 4 Flores

16 Mariana Apolinário e Marcelo de Oliveira da Silva 1 Papel 

16 Milena de Andrade e Paulo Henrique R. da Silva 1 Papel 

17 Ana Gisele e Ageu Silva Costa 28 Hematita 

17 Ely e Guaracy Victal dos Santos 61 Cobre

18 Alice e Silvio Ferreira de Paula 2 Algodão 

18 Karina e Paulo André da Silva Lassarot 6 Perfume 

19 Nilcinéia Barros (Nilcéia) e Francisco C. de Araujo 28 Hematita 

20 Marta Francisca e Antonio Potente Filho 20 Porcelana 

22 Janete Daudt e Wagner Moraes D’Oliveira 15 Cristal 

22 Jaqueline e Fabrício de Oliveira Pacheco 15 Cristal 

23 Jaqueline e Renê da Hora Santos 10 Zinco 

23 Roseli e Robson Guedes Lassarot 38 Carvalho 

24 Érica e Marcus Vinicius Toledo Pitterri 11 Aço 

24 Sandra Lucia da Silva e Mario Amâncio de Moura 12 Seda 

25 Kathia Regina e Lucas Ferreira Braz 24 Opala 

25 Marta e Maury da Silva Marques 23 Palha 

26 Glaucia e Walter de Sousa Borges 20 Porcelana 

26 Lurdes e Mauro Cesar Gonçalves Silveira 18 Turquesa 

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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