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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

AS RECOMPENSAS DA HUMILDADE

 “Somos o número 1! Somos o número 1!” Vivemos num mundo que nos ensina 
a nos concentrarmos em nossas próprias necessidades e desejos. Somos aconselhados 
a “prestar atenção no número 1”, ou seja, em nós mesmos. Mas não é o orgulho um 
traço detestável, pelo menos nos outros? Não estou falando de autoconfiança ou de 
amor próprio, mas de um egoísmo ofensivo, repulsivo ao nosso próximo e a Deus; um 
conceito arrogante que faz alarde de si mesmo e rebaixa os outros.
 A Bíblia ensina que o orgulho leva à destruição da vida de uma pessoa. Ele 
infla a percepção da nossa própria importância. Ouvi alguém dizer: “Se eu pudesse 
comprar uma pessoa pelo valor que ela realmente tem e vendê-la pelo valor que ela 
realmente vale, ficaria rico!” A Bíblia adverte: “A desgraça está um passo depois do 
orgulho; e a vaidade faz cair na desgraça” (Provérbios 16.18).
 É de Tiago a recomendação, “Humilhem-se diante do Senhor e Ele os porá 
numa posição de honra” (4.10). Mas o que queremos é soprar nossa própria trombeta, 
ou seja, nos auto-promovermos. Pouco depois da morte do Presidente Theodore 
Roosevelt, um de seus filhos disse: “Meu pai sempre quis ser o noivo de todos os 
casamentos e o cadáver de todos os funerais” – querendo traduzir o quanto ele 
apreciava ser o centro das atenções.
 Contrastando com isto, Jesus interagiu com os fariseus em Lucas 14:1-14, e 
revelou algumas perspectivas que nos ajudarão a sermos pessoas que compreendem 
o valor de colocar o interesse dos outros em primeiro plano:
• Seja flexível (versos 1-6) – Uma outra palavra poderia ser “cooperação”. Seja aberto, 

“ensinável”, disposto a mudar. O orgulho obstinado recusa-se a mudar, enquanto a 
flexibilidade expressa a disposição de fazê-lo. Amo esta citação: “Morte é quando as 
memórias do passado se sobrepõem à nossa visão do futuro”. Você não pode ter 
acesso à cultura do CD-DVD usando um “tape” antigo. Nos negócios – e na igreja 
também – o toque fúnebre soa com a velha cantilena: “Nós sempre fizemos isto 
desta maneira.”

• Seja humilde (versos 7-11) – É impressionante a quantidade de pessoas que nos 
reconhecem quando conseguimos lugar nos melhores setores dos estádios ou 
ginásios esportivos. Também é impressionante como é mais fácil falar sobre pessoas 
preeminentes do que sobre um anônimo. Isto é orgulho. Manobramos para conquistar 
posição e reconhecimento, assim como os fariseus naquele jantar. Humildade 
significa curvar-se, diminuir-se aos olhos dos outros. John Ortbert brincou: “Gostaria 
de ser humilde; mas... e se ninguém me notar?” Você está buscando seriamente ser 
humilde?

• Seja abrangente (versos 12-14) – Jesus pede que alcancemos o pobre, o aleijado,  
o cego, o perdido. Nosso amor precisa ser como o amor de Deus: grande o 
suficiente para incluir todo o mundo. “Porque Deus amou o mundo de tal maneira...”  
(João 3:16). Quão abrangente é o seu amor? É preciso humildade para se concentrar 
nos outros, em vez de em nós mesmos. É preciso humildade para se manter um 
espírito “ensinável”. A humildade não é uma opção, mas um requisito para os 
seguidores de Cristo.

 Quando você muda o foco de si mesmo para os outros é impressionante 
como Deus abençoa esse espírito humilde. Ao final, você será quem ficará com a 
bênção, porque cresceu em intimidade com Deus, na medida em que imitou a Cristo, 
Aquele que buscou e alcançou os rejeitados e necessitados. “Porque quem se faz de 
importante será humilhado; e quem se humilha será honrado” (Lucas 14:11).

Adaptado do Maná da Segunda



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 

14/01/2020
Entradas

OD-Campanha

Entradas
OD-Ceia 

Natal
Despesas Saldo Atual

Total 
Promessas

296.810,00 296.810,00

Total recebido 162.454,96 10.697,06 -64.854,07 108.297,95

Leitura Bíblica 
2020

Já estão disponíveis os roteiros 
com os textos bíblicos (versão 
EPUB) para tablet e smartphone, 
no nosso aplicativo e no site.
São três formatos para 
leitura: sequencial, trechos 
selecionados e o plano de 
leitura MCheynne.
Você encontra no app e no 
site as instruções para fazer o 
download e instalação.

Módulo 
de 

Juniores
A Escola Bíblica 
Dominical do 

Módulo de Juniores 
estará em recesso 
durante o mês de 

janeiro. 
Reiniciaremos as 

nossas atividades 
no primeiro 
domingo de 

fevereiro. Até lá!

Convocação AGE 29/01/2020

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 no dia 29 de 
janeiro de 2020, às dezenove horas e trinta 
minutos, no Salão de Cultos, para deliberarem 
sobre a seguinte pauta: 1) Abertura, 
estabelecimento de quórum e aprovação da 
pauta; 2) Informações; 3) Relatório da Comissão 
de Membros; 4) Relatórios Financeiros; 5) 
Parecer do Conselho Fiscal sobre Relatórios 
Financeiros; 6) Recomposição do Conselho 
de Líderes; 7) Encaminhamentos da Diretoria 
Executiva: (7.1) Saída da equipe pastoral - MM. 
Luis Armando de Oliveira; 8) Aprovação de 
Atas Anteriores; 9)  Encerramento.

Encontro para novos 
membros - 27/01/2020

Se você deseja fazer parte da família IBMéier, 
não perca o Encontro para Novos Membros 
com o Pastor, que acontecerá dia 27 de janeiro, 
segunda-feira, às 19h30min. Além disso, 
agende uma entrevista com o Pastor Purin Jr., 
se ainda não o fez, contatando a Secretaria da 
Igreja (tel: 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 Lemos.

Janeiro 2020
28 - MCM e Programação, 
14h/15h

30 – CAFE Feminino, 
Sala 402, 15h /// CAFE 
Masculino, Sala de 
Reuniões, 19h

Coro Reunido

Convidamos os irmãos coristas 
que participaram do Coro Reunido, 
no dia 31/12/2019, para uma nova 
apresentação no dia 09 de fevereiro 
próximo. Contamos com a sua 
presença nesse dia, a partir das 17h, 
quando teremos um ensaio geral 
para a participação no culto das 19h.
A regente será a irmã Sílvia Fernandes.



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 
Amaral, Alessandra Câmara Simões, 
Amarilis da Costa Fontoura Cruz, 
Carmem Lúcia, Cilli da Silva Moraes, 
Cíntia Miguel da Costa (filha de Emi-
lia 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 (sobri-
nho 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 Edeleu-
sa Barbosa), Marlene Sampaio, Mau-
ro Tadeu (genro de Graça Souza), 
Niel de Souza Fiaux, Noemia Vieira 
Barbosa, Otília dos Anjos Ferreira da 
Silva, Rita de Cassia Lins Vieira Tei-
xeira, Rosana Lemos, Sergio Ricardo 
Ramos de Carvalho, Suzane Maria 
Scheidegger Ferrão, Teresinha de 
Jesus Oliveira, Therezinha de Al-
meida da Costa, Vítor Carvalho Go-
mes, Zenair Gonçalves.

Se você deseja incluir ou retirar 
algum nome da relação de enfer-
mos, por gentileza, utilize para 
isto o Cartão de Conexão disponí-
vel no Boletim. Escreva o nome do 
enfermo a ser incluído ou retirado 
e entregue na Recepção.

Novos Pequenos 
Grupos Multiplicadores!

Estamos com novos PGMs e é claro que você não pode ficar de fora. Escolha o que 
mais se encaixa à sua agenda e participe deste momento de comunhão e apren-
dizagem entre os irmãos, mas, principalmente, de multiplicação de discípulos. Ah! 
E não se preocupe, os demais grupos também permanecem normalmente. É a IB-
Méier oferecendo a você diversas opções de locais e horários para colaborar ainda 
mais com o seu crescimento espiritual e com a expansão do Reino de Deus. 
Inscreva-se em: bit.ly/pgmultiplicador



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.

Aniversariantes - Janeiro
26 - Aline Santarém Leal Martins Morett Romano, Eliseu Fernandes 
Júnior, Flavio Peixoto Grey, Ivone Antas, Leandro Teixeira de Castro, 
Mariuza Fiuza Miccolis, Poline Cardoso de Souza Serejo.

27 – Rafael Melo de Oliveira.

28 - Augusto Cesar Frota Macchi, Danielle Portilho Muffareg Bosco, 
Emerson Heider Faria da Silva, Lobélia Barbosa da Fonseca, Silvio Rafael 
Cardoso Macri, Wallace Machado de Sousa.

29 - Marcella Feitosa da Silva Barboza, Maria Bispo de Souza Carrilho, 
Roberto de Oliveira Silveira, Sylvio Leonel Pascoal Cardoso.

30 - Erika Louzada Borges, João Batista Filho, Mauricio Henrique Sousa 
da Silva, Raquel Fuly Silva Britto.

31- Adriana de Aragão da Silva Gibara, Alexandre Vasconcelos Campos, 
Daniel Martinz Mendonça, Suely Diniz Marques, Vinicius F.s dos Santos.

Bodas - Janeiro
25 Adriana e Eduardo Alves Castelo Branco 17 Rosa 

25 Fabiana e Fabio Moreira dos Santos 12 Seda 

26 Marcia Garcia e Edson Nascimento da Silva 8 Barro

26 Tania e Paulo Rogério Souto Lima 35 Coral 

27 Ana Lucia e Amarildo José Sobrinho 31 Nácar 

27 Ana Consuelo e Romulo dos Santos Melo 8 Barro

28 Gessileia (Léia) e André Luiz de S. Cantanhede  8 Barro

28 Christina Maria e José Antonio G.s Ferreira 31 Nácar 

29 Jaqueline Sant’Anna e Romulo B. Trugilho 9 Cerâmica  

30 Fernanda e Edmilson de Jesus Lima 11 Aço 

30 Giselda e Luiz Henrique de Souza Ferreira 38 Carvalho 

31  Isis e Alessandro Chavarry P. Velloso 22 Louça 

31 Cristiane e Marcelo André Cordeiro da Silva 11 Aço 

Bodas - Fevereiro
1 Ana Lucia e Fausto Luiz de Castilho Pereira  19 Água Marinha 

1 Maria do Rosário e Severino do Ramo Silva                       46 Alabastro 

1 Vanessa e Igor Lopes de Sousa 6 Perfume 

2 Aline e Denilson de Souza França 29 Erva 

2 Camila e Danilo Maximo Almeida 6 Perfume 

Aniversariantes - Fevereiro
01 - Adriana Caldeira Vidal de Lima, Berenice Holandino Rêgo, Claudio 
Pacheco de Castro, Jader Oliveira Guimarães, Jakeline da Silva Pontes, 
Paula Gabriela da Silva Nemesio, Rodrigo Barbosa Pinho, Victor Claudio 
Martins da Silva.

02 - Jaqueline de Souza Knupp Bengaly, João Luiz da Silva Leal Junior, 
Mônica Cristina Nunes dos Santos.


