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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

MINHA CASA – ANTES E DEPOIS DA PANDEMIA
“Põe em ordem a tua casa.” (2Reis 20.1)

 Têm sido dias de grande edificação para mim, para minha família e para toda 
a Família IBMéier. Cada mensagem pregada, cada momento vivido, cada aprendizado 
retido fizeram com que possamos enfrentar esse tempo de incertezas com a convicção 
de que podemos (e conseguiremos) ser melhores do que éramos quando tudo isso 
começou.
 Allinges Mafra escreveu um artigo sobre a solidez em nossa casa em tempos 
tempestuosos.
 Ela pergunta: “Que fazer, a fim de contribuir para que a família venha a ser unida 
e estável?” Esta pergunta se aplica inteiramente em dias de tanta instabilidade, frustração 
e ajustes em nossa rotina e relacionamentos.
 Allinges responde: “Sem dúvida nenhuma, para que isso aconteça o caráter, a 
formação e o comportamento daqueles que a lideram é fundamental.”
 É essencial que as raízes de seus líderes sejam da melhor qualidade, e assim 
o futuro tronco venha a ser digno e forte. Se o resíduo final não for o amor, em seu 
mais profundo sentido, nada de bom irá crescer daí. Eis a razão de ser tão importante 
o conhecimento amplo – jamais superficial – de ambos os troncos, o masculino e o 
feminino. A explicação para tantas brigas, tumultos, desunião e separação é a entrega 
comum a arroubos e entusiasmos passageiros, quando homem e mulher se deparam 
frente a frente, se enamoram e só depois mostram seu verdadeiro rosto... Quanta 
decepção pode acontecer! “Pensei que ele era uma boa pessoa, capaz de amar em 
paz... Como me enganei! Nada mudou; só piorou.” Pior ainda quando essa realidade se 
potencializa em momentos de crise como esta pandemia está causando.
E pensar, em meio à tamanha tragédia, que a família foi o grande plano de Deus! E 
continua sendo; e será para sempre! Eis a razão de ser tão forte e acirrado o ataque 
satânico contra a instituição família – e cada vez pior! Aliás, como predisse a Bíblia que 
aconteceria no final dos tempos: pais contra filhos; filhos contra pais. Nossas casas 
tornaram-se o último lugar onde sempre deveríamos nos sentir seguros!
 A crise como a que estamos enfrentando faz uma pergunta crucial: Estará o 
homem preparado para desempenhar seu papel de líder na família? E a mulher, possui 
ela realmente qualidades de liderança? Na verdade não se exige dos líderes que sejam 
perfeitos; espera-se, isto sim, que ele e ela sejam o mais equilibrados e sensatos possível; 
o mais justos, dignos e amorosos que puderem ser. Inteligência, equilíbrio, sabedoria, 
temor e amor – são os elementos essenciais do que mais precisamos nesses dias.
 Em dias de Distanciamento Social, a casa/família/lar tornou-se escola, escritório, 
lazer, refeitório, praça, rua... os líderes – o pai e a mãe – precisam ter base sólida para 
cumprir seu papel de formadores de um lar e de futuras gerações, caracterizados por 
união espontânea, interesse mútuo, paz, alegria e respeito. A crise tornou-se um tempo 
de oportunidade de crescer!
 Para alcançar tal estágio – tão invejável – seus líderes têm de galgar os degraus 
desse “templo” chamado família, isentos de ódio, paixões torpes, distúrbios emocionais, 
mentira, inveja, ciúmes, desinteresse, pobreza de ideais, e principalmente ausência 
de Deus. Essa saúde integral (corpo, alma e espírito) torna-se imprescindível para  
vencer a crise!
 Que a arca santa da nossa casa – nossa família – vagueie feliz por sobre as 
águas tempestuosas, imune às tormentas carnais e emocionais. E chegue finalmente ao 
porto, enlaçada pelo imensurável amor de Deus, o construtor dessa arca. E que os laços 
de família carreguem em si o travo da verdade e da dignidade.
 Quando tudo isso passar (e vai passar!), teremos vencido e saído melhores do 
que quanto entramos. Que Deus nos abençoe pra isso!

Com carinho e arrumando a casa,
Seu pastor



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.

Campanha Novos Desafios
até 

08/05/2020
Entradas

OD-Campanha
Entradas

OD-Ceia Natal
Despesas Saldo Atual

Total 
Promessas

296.810,00 296.810,00

Total recebido 199.514,40 11.159,13 -86.875,13 123.789,40

Use o QRCode acima para acessar a pági-
na na Web que permite sua contribuição 
de dízimos e ofertas utilizando Cartão de 
Crédito ou boleto. Recomendamos que, 
antes de efetivar sua contribuição, faça 
o LOGIN e complete o seu cadastro pes-
soal no sistema. Após o cadastro básico, 
caso você queira usar o Cartão de Crédi-
to, faça também o registro desses dados. 
Em seguida, tecle a opção SAIR e entre 
novamente no endereço indicado pelo 
QRCode.

MEM - Campanha de 
Missões Mundiais
Transforme o Mundo com 
a Alegria de Jesus

Nossa campanha alcançou, até o dia 
08/05/2020, R$ 17.044,79. Esse valor corres-
ponde a 23% do alvo anual (R$ 40.000,00).
Agradecemos pelo empenho e ofertas entre-
gues até o momento.
Aqueles que ainda não tiveram a oportunida-
de de contribuir para esse propósito missio-
nário podem fazê-lo até o último domingo 
de maio, quando encerraremos a campanha 
2020. Continuaremos juntos até que todos 
conheçam a alegria de pertencer a Jesus!

Assista em nosso canal no Youtube!

Falecimento
 
Com pesar, infor-
mamos o faleci-
mento por causas 
naturais, no dia 11 
de maio, da ama-
da irmã Maria Au-
gusta dos Santos 
Lins. Ela tinha 77 
anos e era mem-
bro de nossa ig-
reja desde 2011. 
Mulher de oração e de vida com Deus, 
irmã Augusta deixa-nos um legado de 
amor a Jesus, à igreja e a todos à sua 
volta.
Oremos por consolo e paz para o 
coração de seu esposo Dorgival, com 
quem era casada há quase 58 anos, de 
sua filha Vera, do genro Abdias Barreto, 
da neta Ester, todos membros da IB-
Méier, e demais familiares.

Nascimento

A mamãe Bernadete Bretas e o papai 
Rafael Lima celebram a chegada do 
Bento, dia 8 de fevereiro. Ele nasceu 
prematuro, requerendo cuidados 
especiais, e o Senhor lhes concedeu a 
graça de vê-lo com saúde e crescendo 
sob suas infinitas bênçãos. A igreja 
se alegra com essa família querida, 
integrada também pelos avós Elizete 
e Davi Ribeiro, a titia Betânia e outros 
familiares que conosco congregam, 
orando por suas vidas. Parabéns, 
queridos irmãos! 

http://www.batistadomeier.org.br/doe
https://www.youtube.com/watch?v=8101exwOySU
https://www.youtube.com/watch?v=e_r9Kti-Fmc
https://www.youtube.com/watch?v=nP2PVSF7fdQ


1. Temos em comum o fato de que um dia Jesus viu a miséria da nossa alma e nós nos 
rendemos a Ele.

2. Reconhecemos que a vida que temos não pode ser adquirida por esforço próprio.

3. Sabemos que o combustível de nossas ações será sempre o Espírito Santo. Ele nos inspira 
e instrui.

4. Somos uma comunidade. Tudo o que vivemos importa e nos afeta mutuamente como 
membros da mesma família.

5. Somos organizados, porém livres para que o Espírito Santo guie e oriente os  
nossos encontros.

6. Sabemos que, aqui, as diferentes pessoas cooperam com seus dons, para os propósitos 
 de Deus.

7. Perseguimos a excelência, a fim de darmos bom testemunho e honrarmos a Deus.

8. Celebramos nossa história centenária, mas somos atuais no tempo e no espaço  
onde estamos.

9. Acolhemos gente nova com ideias novas. 

10. Entendemos que toda atividade é importante, quando ela cumpre os propósitos de Deus  
e edifica vidas.

11. Acreditamos que projetos pessoais podem ser desenvolvidos, desde que beneficiem a 
comunidade, dentro e fora de nossa família.

12. Procuramos, sempre que estamos juntos, mostrar a nossa harmonia com Deus e com 
todos os que convivem conosco.

13. Lidamos com recursos financeiros, sabendo que eles não são nossos e, por isso, os 
administramos com sabedoria, ética e sensatez.

14. Desejamos que, aqui, todos encontrem o seu lugar para trabalhar com as próprias mãos e 
com um único propósito: servirmos juntos no Reino de Deus.

15. Valorizamos o abraço, o sorriso, a alegria e a música e destacamos o amor que nos 
distingue como igreja.

16. Cremos que a disciplina faz parte do nosso modo de dizer que nos amamos uns aos 
outros e que estamos atentos aos que entre nós lutam em oposição ao Cristianismo.

17. Somos generosos e nos empenhamos para suprir necessidades dos de dentro, daqueles 
ao nosso redor e dos que estão espalhados pelo mundo.

18. Sabemos que independentemente de onde estivermos e o que fizermos, queremos 
transformar a sociedade pelo contágio de tudo o que Cristo é em nós.

19. Acreditamos que, aqui, os líderes são servos que amam tanto ensinar quanto aprender.

20. Temos a certeza de que, em nosso meio, ninguém se considera maior do que Deus. Ele é o 
dono de tudo e de todos.

 #DNAIBMéier

“...PARA QUE VOCÊS 
FAÇAM O QUE EU FIZ.“

JOÃO 13.15B

Nós, da Família IBMéier...



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.

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 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 Edina de Oliveira (mãe do Pr. Leonir), 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, Suzane Maria Scheidegger Ferrão, Teresinha de Jesus Oliveira, Therezinha de Almeida da Costa, Vítor Car-
valho Gomes, Zenair Gonçalves.

Aniversariantes • Maio 
17 - Arilson Moreira de Freitas, Beatriz Colino da Hora, Claudia de Almeida da Cos-
ta, David Feldmann de Souza França, Flavio Machado Vasques, Ivanilda Tedeschi 
da Silva, Marilda Gomes Rodrigues Pereira, Sergio Luiz da Silva Ribeiro, Viviane 
Marins Câmara 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, Mar-
celle Sanches Fernandes, Rodrigo Veloso Ferreira, Suzane Santana Costa, 
Thyana dos Santos Almeida.

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

22 - Alexandre Souza Medeiros, Ana Beatriz Santos de Sousa Black Perei-
ra, Ana Lucia de Moura Barbosa, Cristiano Rios Horta, Marcelo dos Santos 
Silva, Maria Carolina Vasconcellos Cunha, Vanessa Mateus Reis Vascon-
cellos Moreira, Viviane Carlos de Oliveira Tavares Campos.

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

24 - Ana Beatriz Serrano Ferreira de Souza, Juliana Cabral Esteves, Leticia 
Brum Esteves Pires, Nelson Filipe Ribeiro Oliveira, Nely Schuindt Ribeiro 
Marques, Silésia Campos Figueiredo.

Bodas • Maio
16 Luciana e Augusto Cesar da Silva Pinto 22 Louça 

17 Danielle e Eric do Nascimento Alves 6 Perfume 

17 Edeleusa e Mauricio de Abreu Monteiro 32 Pinho 

17 Rosangela e Marcio Silva Costa 24 Opala 

19 Gabriela Silva e Daniel Rodrigues Junior 14 Marfim 

19 Livia e Diogo Mattoso Abreu 8 Barro

19 Marlene e Israel da Costa Marques 58 Vidro

19 Mirtes e Eduardo Ribeiro Kaiser 13 Renda 

19 Viviane e André Vinicius Amaro de Araujo 3 Couro

20 Priscila Rosa e Rodrigo Gomes Rossato 2 Algodão 

21 Aida e José Pedro Ferreira 60 Diamante

22 Tania e Lourenço Rodrigues Bessa 44 Carbonato

25 Daniele e Luiz Renato Soares Augusto Vieira 15 Cristal 

25 Roseline e Elias Medella da Conceição 25 Prata 

26 Fernanda e Edimilson Borret dos Santos 13 Renda 

27 Angela Maria Abreu e Ronaldo Salgado Granado 5 Madeira

27 Elaine e Adriano Alves Passos 26 Alexandrita 

27 Eliana e Rogerio Carvalho Mendes Tavora 10 Zinco 

27 Vera Lucia e Rafael Silva Costa 14 Marfim 



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.
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