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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

102 ANOS SUSTENTADOS NO AMOR DE DEUS

 2020 foi o ano do “quem diria...”!
 Quem diria que viveríamos uma pandemia? Quem diria que um vírus 
microscópico teria força para mudar o mundo e colocá-lo de pernas pro ar? Quem 
diria que de uma hora pra outra deveríamos ficar longe dos outros, usar máscaras, 
álcool em gel, e tantos outros protocolos que alteraram profundamente nossa rotina? 
Quem diria que seria por tanto tempo? Quem diria que chegaríamos até aqui? Quem 
diria que perderíamos tantos queridos próximos de nós? Quem diria que ainda 
tínhamos tanto pra aprender sobre nós mesmos? Quem diria que a igreja continuaria 
sendo Igreja? Quem diria que a tecnologia seria tão imprescindível?
 Quantos outros “quem diria” podem ser acrescentados a essa lista? 
Acrescente o seu! Todos nós vivemos experiências marcantes nesses nove meses de 
2020 e temos muito a dizer.
 Ao celebrarmos mais um aniversário da nossa igreja – o de 102 anos, algo 
se torna tão marcante para mim: foi em meio à última pandemia de que tínhamos 
conhecimento que a nossa história começou - a Gripe Espanhola. Tragicamente 
apelidada de “Gripe de 1918”, a pandemia matou ¼ da população mundial da época, 
cerca de 50 milhões de pessoas. Deixou um rastro de dor e desolação.
 Ao longo desses anos, foram muitos os desafios. Junto com aquela pan-
demia, o mundo tentava se reerguer dos escombros da 1ª Guerra, depois veio a 2ª, 
crises econômicas, mudanças políticas drásticas no Brasil e no mundo, tantas outras 
realidades que poderiam ter tido força para impedir que chegássemos até hoje.
Em meio a tempos de dores e incertezas, servos fiéis entenderam que nada poderia 
impedir o agir de Deus. Somos frutos da coragem e da obediência daqueles que 
não se encolheram diante do desafio de expandir o Reino de Deus. Gerações após 
gerações venceram desafios para cumprirem o Chamado de Deus.
 A declaração de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 37, retrata com 
perfeição o significado desta data diante de cada experiência vivida no ano que está 
terminando e nos demais desde o nosso início: “Em todas essas situações temos a 
vitória completa por meio daquele que nos amou.” (NTLH)
 Em tempos em que ser igreja tornou-se um enorme desafio diante da 
realidade que vivemos, é urgente reencontrar a essência do Evangelho que transforma 
de dentro pra fora e que vai além da estrutura física ou da estética litúrgica. Hoje 
a identidade da igreja precisa ser restaurada pelo modo como enfrentamos com 
resiliência e esperança as adversidades e as ameaças que nos cercam.
 Ser Igreja é viver com aquela mesma coragem que moveu os nossos 
pioneiros fundadores. Ser Igreja é resgatar a simplicidade do poder do 
testemunho da santidade, do risco de ser diferente, do poder do amor e da graça 
nos relacionamentos.
 Desafio você a ser Igreja comigo profundamente interessado em vidas 
transformadas, libertas das trevas, livres do pecado, alcançadas pelo amor.
 Uma Igreja para o nosso tempo, portanto, é aquela que existe por causa das 
pessoas, que propaga no mundo o amor e o poder de Deus para transformar, que 
ministra a Graça que resgata e restaura – é aquela que quer viver igual a Jesus.
 Parabéns, amada Igreja Batista do Méier, pelos seus 102 anos compartilhan-
do a vida que Deus nos dá! Parabéns, IBMéier, porque mesmo longe dos olhos temos 
enfrentado as circunstâncias com os corações perto um do outro. Nada nos separou 
uns dos outros, muito menos do amor de Deus. É nesse amor que temos nos susten-
tados! É nesse amor que firmamos nossos passos para a caminhada que temos pela 
frente. Não sabemos por quanto tempo, mas estamos certos de que será até a Glória 
que nos está guardada!

Com enorme gratidão,
Seu pastor



… AQUELE  Q UE  HÁ DE  NASCER SERÁ CHAMADO

SA N TO,  F IL HO DE  DEUS .  LUCAS 1 .35

REALIZAÇÃO

PRODUÇÃO
MÍDIA

3 1 . 1 2 . 2 0 2 0 
2 0 H

CELEBRAÇÃO DA VITÓRIA

2 7. 1 2 . 2 0 2 0 
1 0 H

CELEBRAÇÃO DE GRATIDÃO PELOS

102 ANOS IBMÉIER

1 9 H
CELEBRAÇÃO DA NOITE

ibmeierSomente pelo ACESSÍVEL EM L IBRAS



SÍNTESE AGE - 14/12/2020, encerrada em 21/12/2020
(realizada pela Plataforma Digital ZOOM)

Aprovada nova redação para os Artigos 19 e 24 do Estatuto da igreja, a saber: 
- “Art. 19 - As Assembleias Gerais serão realizadas nas formas presencial, na Sede, 
ou virtual ou ainda híbrida, a critério do Conselho de Líderes. Parágrafo Único - As 
Assembleias Gerais obedecerão ao quórum determinado nos Artigos 20 e 21 do pre-
sente Estatuto, e garantidos meios idôneos para votação à distância dos membros 
da igreja.”- “Art. 24 - A eleição da Diretoria Executiva da Igreja e dos membros do 
Conselho de Líderes e Conselho Fiscal será efetuada em Assembleia Geral Ordinária 
no mês de novembro, a cada dois anos, com quórum mínimo obrigatório de 1/10 
(um décimo) de membros ativos civilmente capazes, ocorrendo a posse dos eleitos 
antes do início do novo biênio eclesiástico que se inicia no dia 01 de janeiro do ano 
seguinte e termina em 31 de dezembro, dois anos depois.”  Permanecem inalteradas 
as disposições contidas nos parágrafos do Artigo 24.  Em função da alteração desses 
artigos, a posse dos eleitos em assembleia geral realizada em 22.11.2020 ocorrerá em 
01/01/2021. 

SÍNTESE AGO - 14/12/2020, encerrada em 21/12/2020
(realizada pela Plataforma Digital ZOOM)

1) Atas de assembleias anteriores: 28/09/2020 e 22/11/2020 - Aprovadas. 
2) Relatório da Comissão de Membros - Ativos: 1511; Inativos: 318; Total: 1829. Rol de 
Ativos - I) Entradas - Por Aclamação (2): Guaracy Victal dos Santos, da Igreja Metodista 
em Cascadura; Isabelle Loureiro Tavares, da Igreja Metodista em Castrioto, Petrópolis. 
II) Saídas - Por Carta de Transferência (1): Bruna Santana da Silva Pereira, para a Igre-
ja Batista Marapendi. Por desligamento, a pedido (3): Júlia Vasconcellos de Queiroz 
Araújo, retornando para a igreja de origem, AD Min Plantar; Renata Ferreira Quitete 
de Aguiar, e Wagner de Aguiar , que congregarão na I. Presbiteriana do Méier. Por Fa-
lecimento (2): Nair Luiz da Silva, em 26/11/20; Neuza Gonçalves Rocha, em 05/11/20. 
Ajuste de duplicidade no cadastro da membresia no Sistema LouvaDeus (1). III) Trans-
ferências para o rol de inativos (4): Augusto Cesar Frota Macchi e Paola Magalhães 
Macchi, residindo fora do país; Camilla Mendonça da Cunha Werneck, residindo fora 
do Estado do RJ; Keilah de Araujo Freire Brazão Teixeira. Rol de Inativos: I) Saídas - Por 
Falecimento (3): João Rodrigues de Oliveira, em 18/11/20; José Lobão Bezerra Filho, 
em 28/11/20; Lídia da Silva Andrade Oliveira, em 27/11/20. Aprovado.
3) Relatórios Financeiros, com Parecer do Conselho Fiscal - Meses de Fevereiro a 
Maio/2020 - Aprovados.
4) Obras de Pavimentação do Estacionamento e Construção do Novo Muro - assunto 
sobre a Mesa, pendente de formação de Comissão Técnica, sob responsabilidade da 
Presidência,  para melhor exame da matéria e emissão de parecer. 
5) Encaminhamentos da Diretoria - 5.1) Recomposição do Conselho de Líderes, con-
siderando a eleição para a Diretoria Executiva, a contar de 01.01.2021, do irmão Fausto 
Luiz de Castilho Pereira: o irmão João Victor Vasconcelos de Sousa será o substituto, 
na condição de efetivo, pelo tempo de mandato que resta, de um ano. As irmãs Wilma 
da Costa Ferreira e Lindacy de Sant`Anna Pinheiro ocuparão a Primeira e Segunda 
Suplências, respectivamente, com mandatos de um ano. Homologado.

Falecimento 

Com imenso pesar, informamos o falecimento de nosso 
amado irmão Diácono Emérito Sebastião Neves da Silva,  
no dia 23 de dezembro, aos 90 anos.
O irmão Sebastião tem uma longa e profícua história de 
vida e de serviço ao Reino de Deus. Deixa-nos um lega-
do de zelo e alegria na Obra do Senhor. Membro de nos-
sa igreja pelo mesmo tempo em que esteve casado com 
nossa querida irmã Diná - 66 anos, exerceu funções im-
portantes em nossa liderança. Compôs a diretoria por in-
contáveis mandatos e dirigiu a igreja em todas as transi-
ções pastorais desde o Pr. Miranda Pinto. Moderador por 
excelência, era hábil em encontrar soluções para situações difíceis. Amigo e apoiador 
do Ministério Pastoral, abençoou todos os pastores que por aqui passaram. A Igreja 
Batista do Méier é grata a Deus por sua vida e obra.
Suplicamos as bênçãos de consolo que vêm do Espírito Santo sobre as vidas da irmã 
Diná, dos filhos Evandro, Eliane, Esther e Evaldo, noras, genros, netos, netas, bisnetos 
e bisnetas. Sem dúvida, sua família é o maior de todos os legados deixados pelo irmão 
Sebastião.
“Ó SENHOR, meu Deus, em ti ponho a minha esperança; desde jovem tenho confiado 
em ti. Toda a minha vida tenho me apoiado em ti; desde o meu nascimento tu tens 
me protegido. Eu sempre te louvarei. A minha vida tem sido um exemplo para muitos 
porque tu tens sido o meu forte defensor.” (Salmo 71.5-7)

http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5521968114842


Ceia de Natal - Amor Transforma

No dia 23 de dezembro de 2020 vivemos momentos inesquecíveis como igreja.

Com as doações que recebemos, foram confeccionadas 700 quentinhas, kits de frutas 
e doces, levados às ruas de Maria da Graça, Mangueira e Centro da Cidade.
Recebemos também doações de chinelos, biscoitos e doces com mensagens de Natal, 
distribuídos para as crianças, além de kits de higiene pessoal para os adultos.
Contamos com uma equipe de instrumentistas que tocaram músicas natalinas, aben-
çoando e fazendo relembrar dos momentos em família.
Tivemos a alegria de ver o Marcelo (nome fictício) evidenciar o desejo de deixar seu 
vício em drogas e ser encaminhado para uma Casa de Recuperação.
Além das quentinhas distribuídas nas ruas, pudemos abençoar o projeto Terapia do 
Abraço, que acontece no Jacarezinho. Também abençoamos o Projeto Florescer, com 
frutas, refrigerantes e kits de higiene.

Vivemos uma Ceia diferente em 2020; vimos famílias inteiras nas ruas, crianças, ido-
sos, pais e mães com fome do alimento, mas sobretudo, sedentos da verdadeira men-
sagem do Natal, Jesus.

Cremos que podemos resumir tudo que vivemos com a palavra Gratidão.
Gratidão a Deus por seu amor incondicional e irrestrito por todos nós. Gratidão a cada 
um que doou, se doou e intercedeu.
Gratidão à equipe que trabalhou para preparar o alimento, os kits e todo o material, 
para que tudo chegasse às ruas.
Gratidão à equipe que esteve nas ruas falando do amor de Deus e demonstrando todo 
amor dedicado em cada preparo.
Gratidão à equipe pastoral pelo apoio, dedicação e prontidão.
Gratidão à equipe de Administração da igreja, por viabilizar materiais, equipes e estar 
sempre pronta a nos ajudar.
Enfim, gratidão a cada um que esteve direta e indiretamente envolvido nesse projeto.
Deus abençoe a cada um!
Que continuemos trabalhando para que o nome de Deus seja proclamado e aqueles 
que estão nas ruas saibam que não foram e não serão esquecidos.

Janelas do Natal

Temos recebido mensagens de pessoas que foram abençoados 
pela mensagem falada e cantada.
Pedimos que continuem orando por aqueles que viram e pelos 
que verão o amor de Deus sendo evidenciado pelas Janelas do 
Natal.
Que a mensagem de salvação tenha espaço nos corações e vi-
das sejam transformadas pelo poder de Deus.

Clique na imagem e assista Janelas do Natal no 
nosso canal no Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=cw4V_-YSzWs


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
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

29 - David Reis Ribeiro, Elcy Machado de Cerqueira, Luis Armando de 
Oliveira

30 - Francisco Luiz Passy Marques, Gabriella de Paula Prates, Selma Gon-
çalves Paschoal Espíndola Pessoa

31 - Elianderson Pereira da Silva, Miriam Gomes Nogueira, Priscila Pretes-
tato Ferreira Marques

Bodas • Dezembro
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 

28 Arlete e José da Silva Rodrigues Filho 46 Alabastro 

28 Raquel e André Nascimento Pinheiro 24 Opala 

31 Genilda Cabral e Dilmar Francisco Cardoso 29 Erva 

 Aniversariantes • Janeiro 2021
01 - Marysse Lanes Pereira Ferreira Monteiro, Sergio Ramos Soa-
res, Therezinha de Almeida da Costa.

02 - Dandy Ralph de Oliveira Brandão, Israel Braz dos Santos, 
Leonardo Custódio de Jesus, Maria de Almeida Silva, Renata dos 
Santos da Silva, Thomás de Carvalho Araujo, Walter Francisco das 
Chagas Filho.

03 - Dalmir Ferreira Gama

Bodas • Janeiro 2021
2 Katia  e Renato Teixeira Lacerda 39 Mármore

3 Miriam  e Claudio Ferreira Coutinho 45 Rubi 

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.



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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