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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

Natal é Esperança que se renova

 Chegamos às vésperas do Natal 2020! Quem diria? – esta pergunta 
tornou-se “coringa” para praticamente todas as experiências vividas neste ano 
absolutamente incomum e inesquecível.
 Em meio a tanta polêmica - aberturas e fechamentos, sintomas e 
diagnósticos, medo e incertezas, confirmações e cancelamentos, chegamos 
aqui com a convicção de que o amor de Deus é a única razão para nos man-
termos firmes na esperança que nos move.
 Celebramos o Natal, porque ele é festival de esperança. O que mais o 
mundo necessita hoje é esperança autêntica. Temos posto a esperança em 
coisas erradas. Esperança no progresso humano, no gênio inventivo, no futu-
ro melhor, no poderio militar, na segurança financeira, na eficiência do gover-
no, nos movimentos, nos grandes líderes, nos partidos políticos, nas negocia-
ções de paz, na vacina, na imunidade o quanto antes... Mas todos têm falhado 
em nos dar esperança. Temos descoberto que ter esperança em qualquer um 
deles é conhecer desapontamento e finalmente experimentar o desespero.
 A desesperança, contudo, é também profundamente pessoal. As pes-
soas nos desapontam quando nelas pomos a nossa esperança. Quando não 
podem ser a nossa fonte de felicidade, nosso coração se parte. Colocamos a 
esperança em nossas carreiras, em nosso planejamento financeiro e em nos-
sas habilidades, em nossa saúde. Os revezes da vida nos chocam com a com-
preensão de que nossa esperança se encontra no lugar errado. Nossos planos 
para o futuro podem empurrar-nos para o amanhã com o anseio de que as 
coisas hão de acontecer como sonhamos. A COVID-19 veio atestar essa ver-
dade! As coisas raramente funcionam como planejamos. As circunstâncias, 
as pessoas, nós mesmos e as nossas habilidades não são fontes confiáveis de 
esperança.
 Precisamos de algo mais que sonhar acordados ou esperar cegamen-
te que tudo dê certo, que tudo passe logo. Precisamos de uma esperança vi-
brante na dor, na enfermidade, no luto. Uma esperança que seja coerente no 
pesar, incansável no quebrantamento de coração, inatacável no desaponta-
mento e imorredoura na pressão da vida. Você possui uma esperança assim? 
A sua esperança é confiável?
 A verdadeira esperança não advém do planejamento meticuloso do 
futuro, nem provém da procura por ela mesma. Ela cresce a partir de duas 
convicções básicas: que Deus está no controle e que Ele intervém em toda 
circunstância.
 É por isso que celebramos o Natal! Ele revela a você a esperança firme 
e duradoura – JESUS!
 “O fundamento de nossa esperança é Cristo no mundo, e a evidência 
de nossa esperança é Cristo no coração” (Matthew Henry)

Com carinho e esperança,
Seu pastor
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CEIA AMOR TRANSFORMA 

JUNTOS À MESA

ibmeierSomente pelo ACESSÍVEL EM L IBRAS



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.

Convocação AGO - 21/12/2020

(Reabertura da AGO iniciada em 14/12/2020)
O Presidente da Igreja Batista do Méier, Pr. João Reinaldo 
Purin Jr., na forma dos artigos 20 e 21 do seu Estatuto, con-
voca todos os membros regularmente arrolados para a rea-
bertura da Assembleia Geral Ordinária na segunda-feira, dia 
21 de dezembro de 2020, às vinte horas e vinte minutos, 
pela Plataforma Digital ZOOM, para deliberar sobre a se-
guinte pauta: 1) Reabertura e registro de quórum; 2) Itens 
pendentes: 2.1) Obras de Pavimentação do Estacionamento 
e Construção do Novo Muro; 2.2) Encaminhamentos da Di-
retoria; 3) Encerramento.
 
Para participar da Assembleia Geral Ordinária no dia 
21/12/2020, que acontecerá de modo remoto pela platafor-
ma de reuniões digitais ZOOM, faça sua inscrição confor-
me o link enviado para os e-mails cadastrados na igreja, de 
membros civilmente capazes, maiores de 18 anos. Se não 
o recebeu, atualize seus dados junto à Secretaria da igreja.

Convocação de AGE - 21/12/2020 
(3ª Convocação da AGE de 14/12/2020)
 
O Presidente da Igreja Batista do Méier, Pr. João Reinal-
do 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 na se-
gunda-feira, dia 21 de dezembro de 2020, às 20 horas e 30 
minutos, em terceira convocação da assembleia aberta em 
14/12/2020, pela Plataforma Digital ZOOM, para deliberar 
sobre a seguinte pauta: 1 - Reabertura, estabelecimento de 
quorum e aprovação da pauta; 2 - Reforma do Estatuto – 
Artigos 19 e 24; 3 - Encerramento.  

Para participar da Assembleia Geral Extraordinária no dia 
21/12/2020, que acontecerá de modo remoto pela platafor-
ma de reuniões digitais ZOOM, faça sua inscrição confor-
me o link enviado para os e-mails cadastrados na igreja, de 
membros civilmente capazes, maiores de 18 anos. Se não 
o recebeu, atualize seus dados junto à Secretaria da igreja

Casaram-Se!

Monique Ornellas e Jona-
thas Corrêa Assumpção, 
membros queridos de 
nossa igreja, casaram-se 
dia 13 de dezembro, em 
cerimônia celebrada pelo 
Pr.Israel Magalhães. Parabéns ao casal! A igreja se alegra 
com vocês, rogando as muitas bênçãos do Senhor sobre o 
lar que ora se forma. 

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 Borra-
lho 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), 
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 Ro-
drigues Ruggiero, Suzane Maria Scheidegger Ferrão, Teresinha de Jesus Oliveira, Therezinha de Almeida da Costa, Vítor 
Carvalho Gomes, Zenair Gonçalves.

Igreja Batista do Méier
 CNPJ 42.214.635/0001-31

Pelo novo sistema de pagamento PIX, você reali-
za transferências direto do seu banco para a con-
ta da IBMéier, usando como chave o nosso CNPJ: 
42214635000131.

Prezado irmão, louvamos ao Senhor pela sua ge-
nerosidade. Desejamos que o nosso Deus continue 
abençoando você rica e abundantemente.
Como forma de promover cada vez mais a seguran-
ça da nossa família, bem como das dependências e 
funcionários da IBMéier, solicitamos que você prio-
rize os meios eletrônicos em suas contribuições. 
Escolha o banco de sua preferência e, por favor, en-
caminhe o comprovante do depósito ou da transfe-
rência — discriminando os valores, mês de referên-
cia e destino da contribuição — para a Tesouraria, 
pelo e-mail: tesouraria@batistadomeier.org.br ou 
pelo WhatsApp: (21) 96808-7341.
Porém, se você não puder enviar seus dízimos e/
ou ofertas pela modalidade eletrônica, por favor en-
tregue-os no envelope, devidamente preenchido, 
na igreja. Consulte o horário de funcionamento da 
Tesouraria.
Muito obrigada por investir no crescimento do Reino 
de Deus, por meio da IBMéier, e por contribuir para 
que continuemos a dar frutos para a eternidade.

Aniversariantes • Dezembro
20 - Everton Salomão Portella, Maria Guiomar de Souza, Nathália Vieira 
Medella da Conceição

21 - Elen de Souza Soares de Araujo, Luiz Carlos Silva Nascimento Junior, 
Rodolfo Rosa dos Santos

22 - Bianca Dantas Abrantes, Emerson Alves Gonçalves, Hermington 
Chianca Couto, Mauro de Oliveira Rodrigues

23 - Jorge Luiz de Carvalho e Silva, Maria da Conceição Marques do Nas-
cimento, Pedro Ivo Santos Simões, Rodrigo Pereira dos Santos

24 - Alexandre Ramos da Silva Gonçalves, Annie Letícia Boechat Fernan-
des Ribeiro

25 - Ivania Goulart de Souza, José Vicente da Silva, Natalícia Gomes Mon-
teiro, Tatiana Alves Soares da Silva

26 - Antonio Morais Viana, João Lucas Pereira Leiros Ferreira, Livia Schei-
degger Ferrão Izidoro, Rebeca de Leão Barcellos, Renata Ferreira Quitete 
de Aguiar

27 - Fernanda Lima da Silva, Gilsara Furtado Mattoso Abreu, Paula Dinarti 
Fernandes, Vanessa Alves Figueiredo

28 - José Alberonis de Oliveira, Roseline Ferreira Medella da Conceição

Bodas • Dezembro
18 Ana Claudia e Antonio Vileti e Silva 16 Safira 

18 Ana Florisa e Raimundo Macrino de Jesus Menezes 38 Carvalho 

18 Eci e Eurico Wagner Meneses Carvalhaes 49 Heliotrópio 

18 Joselir e Robson Cardoso dos Santos 21 Zircão 

18 Maria Alice e Paulo Roberto Lessa Lomba 55 Ametista 

18 Suely e Roberto Marques 40 Esmeralda 

19 Rosangela e Danilo Sebastião Milheiros do Nascimento 33 Crizopala 

19 Rosely (Lily) e Milton Firmino de Souza 36 Cedro 

21 Dalvanira e Almir Gomes 57 Lápis lazúli

22 Lidia e Marcos David 33 Crizopala 

22 Lindacy e Rogério Pinheiro da Silva 36 Cedro 

23 Edneia e Natã Espíndula dos Santos 31 Nácar 

23 Juliana Érica e Thiago Durães Barboza 9 Cerâmica  

23 Rita de Cássia e Walmir Ferreira do Nascimento 25 Prata 

26 Amanda e Arthur Silva dos Santos 10 Zinco 

26 Ana Célia e Ernesto José Soares de Carvalho 6 Perfume 

27 Adriana e Mauro Januário 23 Palha 

27 Amarilis e Elias Fontoura da Cruz 43 Azeviche 

27 Sara Jane e Alexandre Antonio da Silva 18 Turquesa 

28 Ana Araceli e Alexandre Magno Leitão da Silveira 19 Água Marinha 



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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