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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 

Diaconal 
Renato Antunes

Ensino e Discipulado 
Pr. Pedro Jorge Farias

Evangelismo e Missões
Lívia Fontes Farias

PRECISAMOS DE MAIS PACIFICADORES

 Ken Sande, em seu livro “O Pacificador”, afirma que os pacificadores são pessoas 
que inspiram graça. São pessoas que recorrem, continuamente, à bondade e ao poder de 
Jesus Cristo, e então trazem o seu amor, misericórdia, perdão, força e sabedoria aos con-
flitos da vida diária.
 Quando as pessoas se desentendem em um debate, em uma reunião de con-
gregação, no quarto ou no local de trabalho, e hoje em dia nas questões políticas, os 
relacionamentos com frequência são gravemente danificados. Os conflitos nos roubam 
um tempo imensurável, energia e oportunidades no ministério e na vida. E, o pior de 
tudo, podem destruir nossos testemunhos cristãos. Quando os crentes estão amarga-
mente envolvidos em desentendimentos ou friamente afastados uns dos outros, poucas 
pessoas prestarão atenção quando tentarmos falar com elas sobre o amor reconciliador  
de Jesus Cristo.
 Por outro lado, quando os cristãos aprendem a ser pacificadores podem conver-
ter o conflito em uma oportunidade para fortalecer relacionamentos, preservar recursos 
valiosos e fazer de suas vidas um testemunho do amor e poder de Cristo.
Quatro princípios práticos fundamentam uma atitude pacificadora:

• Glorifique a Deus (1Co 10.31). O pacificador é motivado e guiado por um profundo 
desejo de honrar a Deus, revelando o amor reconciliador e o poder de Jesus Cristo. 
Quando nós recorremos à sua graça, seguimos o seu exemplo e colocamos em prá-
tica os seus ensinamentos, podemos encontrar liberdade das decisões impulsivas e 
egocêntricas que pioram o conflito e trazer louvor a Deus, exibindo o poder do evan-
gelho em nossas vidas.
• Tire a trave do seu olho (Mt 7.5). Atacar os outros somente convida a contra-ata-
ques. É por isso que Jesus nos ensina a enfrentar as nossas próprias contribuições 
para um conflito antes de nos concentrarmos no que os outros tenham feito. Quando 
ignoramos as transgressões leves dos outros e admitimos honestamente as nossas 
próprias falhas, os nossos oponentes responderão da mesma maneira. À medida que 
as tensões diminuem, pode ser aberto o caminho para a discussão sincera, a nego-
ciação e a reconciliação.
• Restaure mansamente (Gl 6.1). Quando os outros não conseguem ver as suas con-
tribuições para um conflito, às vezes precisamos piedosamente mostrar-lhes o seu 
erro. Se eles se recusarem a reagir da maneira apropriada, Jesus nos chama para que 
envolvamos amigos respeitados, líderes da igreja ou outras pessoas imparciais que 
possam nos ajudar a encorajar o arrependimento e a restaurar a paz.
• Vá e reconcilie-se (Mt 5.24). Finalmente, a pacificação envolve um comprometi-
mento de restaurar relacionamentos danificados e negociar acordos justos. Quando 
perdoamos os outros, como Jesus nos perdoou, e buscamos soluções que satisfaçam 
os interesses dos outros, bem como os nossos, os restos do conflito são eliminados e 
a porta para a paz genuína é aberta.

 Felizmente, Deus propiciou uma maneira para derrotarmos a nossa fraqueza ina-
ta como pacificadores e aprendermos a responder de maneira construtiva aos conflitos. A 
sua solução é o evangelho, as Boas Novas de que ‘Cristo Jesus veio ao mundo, para salvar 
os pecadores” (1Tm 1.15). Deus enviou o seu Filho para pagar o preço dos nossos pecados, 
por intermédio da sua morte e ressurreição.
 Infelizmente, muitos crentes e suas igrejas ainda não desenvolveram o compro-
misso e a habilidade de responder aos conflitos de uma maneira centrada no evangelho 
e biblicamente fiel. Em vez de solucionar as diferenças de uma maneira distintamente 
bíblica, eles com frequência reagem ao conflito com a mesma atitude de se esquivar, com 
a manipulação e o controle que caracterizam o mundo.
 Em vez de reagir a disputas e contendas de um modo confuso, defensivo ou 
irado, você pode aprender a reagir com confiança e de maneira construtiva no Deus que 
supre tudo em todos.

Com carinho,
Seu pastor



Cursos Livres de Música 

Aprenda ou aperfeiçoe suas habilidades com os Cursos Livres de Música do IBMéier Musical.
Aulas de Canto, Instrumentos de Banda e Orquestra, de segunda a quinta-feira, das 14h às 21h, presencial 
e on-line.

Matricule-se agora pelo WhatsApp da Secretaria: wa.me/5521968114842

Estudo Bíblico para Adultos

Escolha sua classe e junte-se a nós!
• Romanos: Domingo, das 8h20 às 10h
• Apocalipse: Domingo, das 16h às 17h
As aulas acontecerão pelo Zoom. 
Inscreva-se: bit.ly/estudobiblicoibmeier

Estudo do Livro de Gênesis

Vem aí mais um dos nossos ciclos de estudos. 
Início: 13/06/21 • Domingo: 17h
Prof.ª Raquel Pinheiro
As aulas acontecerão pelo Zoom.
Inscreva-se:bit.ly/livrodegenesis

Atualização de dados cadastrais

Prezado irmão, membro da Igreja Batista do 
Méier, 
Em abril passado a Comissão de Membros pro-
moveu uma atualização de dados de contato 
com a membresia, da qual participaram quase 
800 irmãos do nosso rol de ativos, e alguns do 
rol de inativos. 
A Comissão vem trabalhando agora com aque-
les que, naquela oportunidade, não informaram 
seus dados atualizados - endereço, telefones 
(fixo, celular, zapp), e-mail -, enviando mensa-
gens pelos e-mails e por whatsapp, ou por te-
lefone, procurando integrar a todos em nossas 
atividades e cultos ministrados pela igreja.
Se você ainda não respondeu a esses contatos, 
faça-o agora, informando os dados solicitados 
ou confirmando que os mesmos permanecem 
inalterados. Lembre-se, se for o caso, dos filhos 
crianças e adolescentes já batizados, familiares 
idosos ou com algum impedimento/dificuldade 
para atender a essa solicitação, e ajude-nos for-
necendo as informações referentes a eles.
Comunique-se com a Secretaria da igreja, se ti-
ver alguma dúvida, nos telefones (21) 2599-3000 
(fixo), ou (21) 96811-4842 (mensagem por zapp).
Agradecemos a sua participação e colaboração.
Fraternalmente, A Comissão de Membros

Hoje, dia 27 de junho é comemorado o Dia Internacional da 
Pessoa Surdocega. A data foi escolhida em homenagem à escri-
tora Helen Keller, que nasceu nesse dia e foi um grande exem-
plo de superação, tornando-se a primeira pessoa surdocega a 
entrar para o ensino superior. As pessoas que têm essa defici-
ência podem ser classificadas de duas formas: pré-linguísticas, 
quando nascem surdocegas ou as adquirem ainda bebês, antes 
de aprender uma língua, apresentando graves perdas visuais e 
auditivas combinadas. E os pós-linguísticos, advindos de uma 
deficiência sensorial, podendo ser auditiva ou visual, adquirida 
após o aprendizado de uma língua, ou ainda, após se comunicar, 
mas sem apresentar nenhuma deficiência anteriormente. Para 
romper o isolamento social e facilitar o desenvolvimento da co-
municação em pessoas surdocegas, é necessário atendimento 
especializado, de acordo com o nível de deficiência e estimulan-
do os sentidos remanescentes.
E você? Conhece alguém que seja Surdocega ou alguma pes-
soa com deficiência? Caso seja seu caso ou de algum membro 
de sua família o Projeto Inclua +  gostaria de conhecer você e 
sua história. Porque juntos somos mais fortes e chegamos mais 
longe.  
Envie uma mensagem para incluamais@batistadomeier.org.br.

http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5521968114842
http://wa.me/5521968114842
http://bit.ly/estudobiblicoibmeier
http:// bit.ly/livrodegenesis


Nove Anos do Instituto Transformar

O Instituto Transformar é uma associação sem fins lucrati-
vos que, desde 21 de junho de 2012, oferece assistência a 
famílias em vulnerabilidade social e extrema pobreza. Nossa 
razão de existir é o desejo de contribuir para a formação de 
uma sociedade mais justa e igualitária para todos.

2020 foi um ano atípico e desafiador em razão da pande-
mia do coronavírus que atingiu o mundo todo e, com maior 
intensidade, as pessoas hipossuficientes, porque colocou 
“uma lupa no processo de desigualdade social no nosso 
país”, conforme afirmou Rizete Serafim Costa - Professora do 
curso de Serviço Social da Universidade Tiradentes - Unida-
de Pernambuco.

Porém, apesar dos desafios, temos muitos motivos de grati-
dão e não podemos deixar de celebrar os 9 anos do Institu-
to Transformar, completados na última segunda-feira, 21 de 
junho.

Somente em 2020 foram:

• + de 2.500 atendimentos realizados
• 500 cestas básicas entregues
• 1.476 famílias assistidas
• Projeto Brasil Acolhedor: 100 famílias beneficiadas
• Campanha Máscara Para Todos: + de 8.500 unidades dis-
tribuídas; 22 instituições beneficiadas; 13 regiões alcançadas
• Trabalhos realizados com as idosas no Recolhimento Betel 
e com as crianças através do Projeto Catuca.

Registramos nossa gratidão à nossa mantenedora Igreja 
Batista do Méier e a todos os parceiros e voluntários que 
somam conosco nesta grande Rede de Solidariedade, ofer-
tando todo o suporte necessário para a continuidade das ati-
vidades e ajudando na transformação de muitas vidas.

Nota de falecimento
Dalmir Ferreira Gama

Com profundo pesar, infor-
mamos o falecimento de 
nosso querido irmão Dalmir, 
em 23 de junho, depois de 
uma longa luta contra a CO-
VID-19.
Dalmir tinha 48 anos e era 
membro da IBMéier desde 
2017, vindo da Igreja Batis-
ta Missionária do Riachuelo. 
Serviu ao Senhor em diver-
sas áreas de nossa igreja, 
destacando-se seu envolvimento com a equipe do CEU 
- Casados em União, ao lado de sua esposa, Fernanda, 
com quem foi casado por 22 anos, completados no úl-
timo dia 12. Também era componente do Coro Hosana, 
onde desenvolveu a amizade e a alegria da comunhão 
com os irmãos.
Louvamos a Deus pela vida do irmão Dalmir, suplicando 
as mais ricas bênçãos de consolo e renovo sobre a vida da 
irmã Fernanda e da filha Mafê.
”Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não ha-
verá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As 
coisas velhas já passaram.” (Apocalipse 21.4)



http://bit.ly/TRILHAIBMEIER


Enfermos

Adaltina de Menezes Pinheiro, Aída Amaral, Alessandra Câmara Simões, Amarilis da Costa Fontoura Cruz, Carmem Lúcia,
Cíntia Miguel da Costa, Cristiano Barbosa (irmão de Edeleusa Barbosa), Deise Barbosa de Souza (filha de Judith e Ben-
jamim), Elcio Soares Palma, Eleosina Brito da Costa, Eliane Nunes, Francisco José Santos (pai de Cris Coelho), 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 Cou-
to 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, Otília dos Anjos Ferreira da Silva, Rita de Cassia Lins Vieira Teixeira, Rosana Lemos, Sergio Ricardo Ramos 
de Carvalho, Sonia Cristina Rodrigues Ruggiero, Suzane Maria Scheidegger Ferrão, Teresinha de Jesus Oliveira, Therezi-
nha de Almeida da Costa, Vítor Carvalho Gomes, Zenair Gonçalves.

DÍZIMOS E OFERTAS - 
ALTERAÇÃO CONTAS BANCÁRIAS
"Agora, pois, permanecem a fé, a esperança 

e o amor..." I Coríntios 13:13

A partir do corrente mês, apenas os bancos Itaú 
e Bradesco estão credenciados para receber os 
dízimos e ofertas da membresia. Tal medida se 
dá para simplificação de processos e redução de 
custos da igreja. Veja, abaixo, as informações so-
bre Agência e Conta Bancária da IBMéier nessas 
instituições:

CNPJ da Igreja: 42.214.635/0001-31

ITAU (341) 
Agência 6909 Conta Corrente 33.000-0

BRADESCO (237)
Agência 3249-2 Conta Corrente 103.201-1

PIX
Use o CNPJ Chave:  42214635000131

Não se esqueça de enviar o seu comprovante 
para tesouraria@batistadomeier.org.br ou por 
meio do WhatsApp 21 96808-7341, discriminan-
do valor e mês de referência. Agradecemos sua 
colaboração e contribuição.

 Aniversariantes • Junho
27 - Antonio Fernandes Pimenta Neto, Carlos Augusto de Paula, Daniel-
le Souza Oliveira, Fernanda Fonseca de Oliveira Gama, João Pedro de 
Sant’Anna, Roberto Faria Morais.

28 - Alice Soriano Ferreira de Paula, Viviane Novaes Lemos Charles.

29 - Alexon Justino Fernandes, Elvira da Costa Tatagiba, Lucivania Carva-
lho da Silva Caetano, Malvina Lima, Tamiris Vasconcellos e Silva.

30 - Aparecida Maria Ferreira Teixeira, Fernanda Neme de Menezes Nas-
cimento, Nilza Araujo da Silva, Rosa Silva Dias.

Bodas • Junho
27 Kelly e Wagner Fernandes Sodré da Silva 11 Aço 

27 Raquel Simões e Eliseu Fernandes 32 Pinho 

30 Leila e Jair Sales Bicalho 31 Nácar 

30 Simone e Sérgio de Oliveira Cordeiro 31 Nácar

Aniversariantes • Julho
01 - Ana Beatriz Amaral Gonçalves, Ana Célia Sabino Soares de Carva-
lho, Célia Torres da Silva, Cristiane Carvalho de Souza, Érika Borges Ce-
sar Mendes Tavares, Janete dos Santos Madureira, Leandro de Miranda 
Baptista, Maria Aparecida Delmondes Dantas, Moacir Antonio Galdino de 
Farias, Rodrigo Gomes da Silva, Thiago Ribeiro Callipo.

02 - Ariane Lima da Cunha Casanova Paula, Irwing de Araujo Brasil, Ro-
seane do Nascimento Oliveira.

03 - Cinthia Miguel da Costa, Giulia Ladislau Ferreira Pereira da Silva, Ma-
ria do Rosário de Pontes Silva, Renato Antunes dos Santos, Thiago Mes-
quita Acha, Walfrido de Oliveira Carvalho.

04 - Ana Lucia da Silva Nogueira, Jonas Mendes Ferreira, Julliana Mari-
nheiro Alves, Terezinha Joana de Jesus. 

Bodas • Julho
1 Jeanni e João Reinaldo Purin Junior 26 Alexandrita 

2 Elenilza e Carlos Eduardo de Rocha Filho 38 Carvalho 

2 Romilda e Marcus Vinicius Costa 27 Crisoprásio 

3 Denise Maria e Alberto Teixeira Alves 39 Mármore 

3 Kellen Gregorio e Dinaldo F. Lopes 13 Renda 

4 Elizabeth Rodrigues e Marcos Ely B. Martins 12 Seda 

4 Luciene Domingues e Humberto Leal Cruz Neto 16 Safira 

4 Maria Goret e Reinaldo Bonifácio das Neves 41 Seda 

5 Bianca e Bruno Pereira de Castro 9 Cerâmica  

5 Célia Maria e Gedeão Paulino da Silva 14 Marfim 

5 Maria Zélia e Elias Botelho 46 Alabastro 



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! 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

Ser membro da igreja
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