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Igreja Batista do Méier
Rua Hermengarda, 31 - CEP 20710-010

Telefax: (21) 2599-3000
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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

O controle da mente
 Gosto de literatura. Os autores, em seus diversos estilos, nos levam a 
mundos fantásticos e estimulam nossa imaginação. Obras literárias mostram 
ficção que se tornará realidade, e realidades em forma de ficção. O controle da 
mente de outros é tema bem explorado; vários heróis e vilões são anunciados 
com esse poder, mas isso é outra história. Apresentarei uma criança comum 
que aprendeu a importância de controlar a própria mente. 
 Mary Lennox nasceu na Índia. Seu pai era um oficial inglês que vivia 
ocupado em suas funções, e sua mãe era uma bela mulher que vivia em festas; 
sua função era divertir-se com pessoas alegres. Mary fora criada por uma ama 
nascida no país; a jovem serviçal mostrava-se submissa pelas características 
de sua própria cultura e pelo domínio de seu país pela potência colonialista. 
Fora criada longe dos pais, melhor dizendo, os pais mantiveram-se afastados 
enquanto a menina crescia; ela não conhecera o amor paternal e maternal.   
Mary cresceu sob esse manto e tornou-se uma criança prepotente, egoísta e 
extremamente desagradável; isso já era evidente aos seus seis anos de idade.
 Tempos depois um surto de cólera ceifa a vida dos pais da menina, a 
triste realidade aprofunda suas feridas. Foi enviada para Misselthwaite Manor, 
casa de seu tio, e lá chegando suas características são logo percebidas: "Uma 
das coisas novas que as pessoas começaram a descobrir no último século foi 
que os pensamentos, apenas meros pensamentos, são tão poderosos quanto 
baterias elétricas, tão bons quanto o brilho do sol, ou tão cruéis para uma pes-
soa como veneno. Deixar um pensamento triste ou cruel entrar em sua mente 
é tão perigoso quanto deixar uma febre escarlate germinar em seu corpo. Se 
você permitir que ela fique lá depois que já se instalou, você pode nunca mais 
se livrar dela, se é que irá sobreviver. Enquanto a mente da Senhorita Mary es-
teve cheia de pensamentos desagradáveis sobre seus desafetos e suas opiniões 
azedas das pessoas, sobre sua determinação em não ser agradável ou interes-
sada em qualquer coisa, ela era uma criança de cara-pálida, doente, entediada 
e infeliz"1.
 A pequena Mary precisava aprender a controlar sua mente: dominar 
todo pensamento cruel e destruidor, evitar ser controlada por tais pensamen-
tos. O aprendizado foi difícil; as relações familiares eram desafiadoras e ela não 
tinha e não sabia fazer amigos. Sua experiência me leva à recomendação do 
apóstolo Paulo aos cristãos, em Filipos: “Finalmente, irmãos, tudo o que é ver-
dadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo 
o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum 
louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês" (Filipenses 4.8).
 Não significa colocar “debaixo do tapete” as mágoas, tristezas, in-
justiças, perdas ou qualquer outra machucadura: tem a ver com tratá-las,  
superá-las e aprender com as experiências adversas da vida. Penso que, em 
tempos de muitas machucaduras, a palavra apostólica pode ter lugar em nossa 
vida, ajudando-nos no desafio de focarmos nosso pensamento em questões 
que nos trazem saúde física, emocional e espiritual.

Pedro Jorge, Pr.

1 "O JARDIM SECRETO: (Edição traduzida e ilustrada)" by Frances Hodgson Burnett, Lilian Soares. E-book.
Texto da Bíblia Sagrada Nova Almeida Atualizada, SBB. 



Recados MEM

Viva o Poder de Transformar - Nossa campanha 
de Missões Mundiais continua. Unidos, temos 
pensado no papel que nos é reservado junto 
aos nossos irmãos que sofrem perseguição.
O alvo a ser alcançado é de R$ 35.000,00. 
Faça seu alvo pessoal e envolva-se na obra 
missionária mundial. 
Nossas crianças já receberam o material para 
confeccionar seus cofrinhos; incentive seu 
filho(a) a participar, plantando o amor por 
missões em seus corações.

Estudo Bíblico para Adultos

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

EBD Classe Única • Fé, Esperança e Amor

Caminhe conosco em mais esta jor-
nada de conhecimento da Bíblia. 
De abril a maio, teremos uma classe 
única on-line para adultos e vamos 
estudar sobre o nosso tema anual: Fé, 
Esperança e Amor.
As aulas acontecem pelo Zoom:
• 5ª feira, das 19h30 às 20h30
• Domingo, das 9h às 9h50
Inscreva-se agora mesmo e participe: 
bit.ly/classeunica

Falecimentos

Com pesar, registramos o falecimento da 
querida irmã Kátia Regina Canet, dia 12 de 
maio, aos 61 anos.  Era membro da nos-
sa igreja desde setembro/2019, mantendo 
laços fraternos com muitos irmãos que 
com ela conviveram. Rogamos ao Senhor 
as bênçãos de consolo para o coração de 
sua filha Karime Grota, que conosco con-
grega, e demais familiares.

Dia 13 de maio o irmão Vinícius Guilherme Marins Nery Câmara 
Souza perdeu sua mãe, Sra. Angela Marins Nery, após um período 
de enfermidade em que foi cuidada por ele e sua esposa, irmã Sue-
len Edir. Para o filho, nora e netinha Alice pedimos as bênçãos do 
Senhor, orando pelo consolo e paz sobre suas vidas.

Em Busca de Deus - A. W. Tozer

Junte-se a nós neste estudo!
Quintas-feiras
Das 20h às 21h30
Prof. Leonir Oliveira
Início: 24/06/21

As aulas acontecerão pelo Zoom.

Inscreva-se: 
bit.ly/estudoembuscadeDeus

http://bit.ly/estudobiblicoibmeier
http://bit.ly/classeunica
http://bit.ly/estudoembuscadeDeus


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

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 conferências 
disponibilizados em 
nosso canal.

Dia Mundial da Esclerose 
Múltipla

Desde 2009, 
a Federação 
Internacional 
de Esclero-
se Múltipla e 
seus membros 
passaram a 
celebrar o Dia 
Mundial da EM, 
alcançando 
muitas pesso-
as em todo o 
mundo desde 
então, discutindo diversos temas relevan-
tes.
A Esclerose Múltipla  é uma doença neu-
rológica, crônica e autoimune – ou seja, as 
células de defesa do organismo atacam o 
próprio sistema nervoso central, provocan-
do lesões cerebrais e medulares. Embora a 
causa da doença ainda seja desconhecida, 
ela tem sido foco de muitos estudos no 
mundo todo, o que tem possibilitado uma 
constante e significativa evolução na qua-
lidade de vida dos pacientes. 
Mais de 30 mil pessoas têm Esclerose Múl-
tipla no Brasil. Apesar de não ser uma en-
fermidade desconhecida, é muitas vezes 
invisível. Fadiga, perda de equilíbrio, dificul-
dade em usar a coordenação motora fina 
podem passar despercebidas, tornando o 
diagnóstico e o tratamento precoce mais 
difíceis.
No Dia Mundial da Esclerose Múltipla, é 
preciso ressaltar a importância de estar dis-
posto a falar e a ouvir sobre a doença. Pre-
cisamos cada vez mais levar informações 
de que a Esclerose Múltipla não é uma do-
ença mental; não é contagiosa; não é sus-
cetível de prevenção; não tem cura e seu 
tratamento consiste em atenuar os seus 
efeitos e desacelerar sua progressão.
A conscientização é necessária e aconte-
ce por meio da disseminação de todas as 
informações. Dar voz a quem tem experi-
ência é um dos primeiros passos para tor-
ná-la conhecida pelo grande público.
 E você? Conhece alguém que tenha diag-
nóstico de esclerose múltipla? Se for seu 
caso ou o de algum membro de sua famí-
lia, o Projeto Inclua +  gostaria de conhecer 
você e sua história. Porque juntos somos 
mais fortes e chegamos mais longe.  Envie 
uma mensagem para incluamais@batista-
domeier.org.br.

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


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 
Couto de Marco, Luinízia Santos, Luiz Paulo Campos, Maria Castro, Maria das Graças de Sousa Medeiros, Maria Nativi-
dade 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, 
Therezinha de Almeida da Costa, Vítor Carvalho Gomes, Zenair Gonçalves.

Aniversariantes • Maio
16 - Ana Caroline da Silva Lassarot Breves, Gabriel Raposo Page, Milena 
Cristina Gomes de Oliveira, Neide Gonçalves de Freitas, Simone Coelho 
Alves Cordeiro, Wesksiley dos Santos  Silva.

17 - Arilson Moreira de Freitas, Beatriz Colino da Hora, Claudia de Almeida 
da Costa, David Feldmann de Souza França, Flavio Machado Vasques, Iva-
nilda Tedeschi da Silva, Marilda Gomes Rodrigues Pereira, Sergio Luiz da 
Silva Ribeiro, Viviane Marins Camara Amaro de Araujo.

18 - Arlete Rebelo Rodrigues, Guilherme Marques Almeida, Simone Costa 
de Brito.

19 - Alberto Vieira Carvalho Carolinne Pires de Souza e Silva, Daniele da 
Silva Vieira de Souza, Lurdes Alves Gonçalves Silveira

20 - Adriano Alves Passos, Ana Clara Barreto Cardoso da Silva, Ana dos 
Anjos Santos Costa, Elaene da Eira Peña, Larissa Perfeito Ramos, Marcelle 
Sanches Fernandes, Rodrigo Veloso Ferreira, Suzane Santana Costa, Thya-
na dos Santos Almeida

21 - Andréia Lomba de Oliveira, Marcia de Oliveira Garcia, Raquel Simões 
Santos Fernandes, Rogério Maia Rodrigues, Tais Gomes Mattos Brandão.

22 - Ana Beatriz Santos de Sousa Black Pereira, Ana Lucia de Moura Barbo-
sa, Cristiano Rios Horta, Marcelo dos Santos Silva, Maria Carolina Vascon-
cellos Cunha, Vanessa Mateus Reis Vasconcellos Moreira, Viviane Carlos 
de Oliveira Tavares Campos.

23 - Maria Gercina Costa Padilha (Jô), Sheila da Silva Francisco Rohem.

Bodas • Maio
15 Elizangela e Sergio Ramos Soares 28 Hematita 

15 Geísa e Mauro Borges da Silva 26 Alexandrita 

16 Luciana e Augusto Cesar da Silva Pinto 23 Palha 

17 Danielle e Eric do Nascimento Alves 7  Lã 

17 Edeleusa e Mauricio de Abreu Monteiro 33 Crizopala 

17 Rosangela e Marcio Silva Costa 25 Prata 

17 Rosimara Rangel e Anderson Luis Souza 9 Cerâmica  

19 Gabriela Silva e Daniel Rodrigues Junior 15 Cristal 

19 Livia e Diogo Mattoso Abreu 9 Cerâmica  

19 Marlene e Israel da Costa Marques 59 Cereja

19 Mirtes Matias e Eduardo Ribeiro Kaiser 14 Marfim 

19 Viviane e André Vinicius Amaro de Araujo 4 Flores

20 Priscila Rosa e Rodrigo Gomes Rossato 3 Couro

21 Aida e José Pedro Ferreira 61 Cobre

22 Tania e Lourenço Rodrigues Bessa 45 Rubi 

25 Daniele e Luiz Renato Soares Augusto Vieira 16 Safira 

25 Roseline e Elias Medella da Conceição 26 Alexandrita 

26 Fernanda e Edimilson Borret dos Santos 14 Marfim 

27 Angela Maria Abreu e Ronaldo Salgado Granado 6 Perfume 

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.



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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