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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

O SOPRO DE DEUS - FONTE DE SABEDORIA

“Há, porém, um espírito no homem, e o sopro do Todo-Podero-
so o faz entendido” (Jó 32.8)

 Há uma importante diferença entre conhecimento, inteli-
gência e sabedoria.
 Alguns os confundem e afirmam se tratarem da mesma 
coisa. Porém, não são!
 Inteligência é algo nato. É a capacidade que cada um tem 
de raciocinar, de processar as informações de forma rápida, ló-
gica e cadenciada, de elaborar conceitos e realizar cálculos com 
precisão. Isso varia de uma pessoa para outra e se manifesta em 
aptidões específicas em cada indivíduo. Por isso, alguns desta-
cam-se em seus campos de atuação com desempenho superior 
aos demais.
 Conhecimento é o conjunto de informações que acu-
mulamos ao longo da vida. Desde cedo, assim que nascemos, 
passamos a acumular informações que irão nos conectar com 
o mundo, com as pessoas. É a arte de amontoar aprendizado. 
Aprendemos a falar, a andar, a enxergar, a comer, a reconhecer 
e a diferenciar umas coisas das outras. Damos nomes às nossas 
descobertas e aprendemos a lidar com elas. Desde que nascemos 
até morrermos estamos adquirindo conhecimento e acumulan-
do aprendizado. Pelo menos, deve ser assim. É comum nos de-
dicarmos a aprender melhor aquilo para o que nossa inteligência 
se inclina.
 Sabedoria, por sua vez, é a habilidade que temos de usar a 
nossa inteligência (raciocínio) para lançar mão do conhecimento 
adquirido (aprendizado) para fazermos escolhas, tomarmos deci-
sões, reagirmos às circunstâncias e definirmos o rumo da nossa 
vida.
 Sabedoria tem a ver com fazer a vida valer a pena. Tem a 
ver com deixar um legado, com exalar o bom perfume, com glo-
rificar a Deus.
 Para nada servem inteligência e conhecimento, se não 
existimos para fluir o sopro da vida em Deus.

Com carinho,
Seu pastor



Síntese de AGE - 22/11/2020 

Eleições para a Diretoria Executiva e recomposição parcial do Conselho de Líderes e Conselho Fiscal. 
DIREX - Vice-Presidência: 1º.) Mauro Januário; 2º.) Fausto Luiz de Castilho Pereira; 3º.) Luiz Henrique de Souza Ferreira.  
Secretaria: 1º.) Eliane Delgado Caputo; 2º.) Adriana Lenine Januário; 3º.) Simone Roza de Sousa Taouil. Tesouraria: 1º.) 
Anderson dos Santos Sampaio; 2 º.) Helena da Silva Paiva. 
Conselho de Líderes - Efetivos (3 anos- Abril/2021 a Março/2024): Geraldo Jorge Caputo, Sarah Marques Costa, Caio 
Victor Nogueira Damasceno. Suplentes (1 ano – Abril/2021 a Março/2022): João Victor Vasconcelos de Sousa, Wilma da 
Costa Ferreira. 
Conselho Fiscal - Efetivos (Abril/2021 a Março/2025): Ester Narciso Correa dos Santos, Rogério Pinheiro da Silva. Suplentes 
(Abril/2021 a Março 2023): Inon Rubens Duarte de Andrade, Carlos Alberto Sampaio Oliveira.

Diretoria Executiva

Mauro Januário

1º Vice-Presidente

Fausto Luiz de 
Castilho Pereira

2º Vice-Presidente

Luiz Henrique de 
Souza Ferreira

3º Vice-Presidente

Eliane Caputo

1ª Secretária

Adriana Lenine 
Januário

2ª Secretária

Simone Roza de 
Sousa Taouil

3ª Secretária

Anderson dos Santos 
Sampaio

1º Tesoureiro

Helena da Silva 
Paiva

2ª Tesoureira

Conselho Fiscal

Inon Rubens Duarte 
de Andrade

Carlos Alberto 
Sampaio Oliveira

Suplentes

Rogério Pinheiro da 
Silva

Ester Narciso Correia 
dos Santos

Efetivos

Wilma da Costa 
Ferreira

João Victor 
Vasconcelos de Sousa

Suplentes

Sarah Marques 
Costa

Geraldo Jorge 
Caputo

Caio Victor Nogueira 
Damasceno

Efetivos

Conselho de Líderes



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.

Falecimentos 

Com muito pesar, registramos o 
falecimento do amado irmão Nair 
Luiz da Silva, dia 26 de novembro, 
aos 93 anos. Seu estado de saúde 
já inspirava cuidados e ele se en-
contrava em internação hospitalar. 
Irmão Nair era membro da IBMéier 
desde janeiro de 1973, sempre pre-
sente e atuante na obra da igreja. 
Que o Senhor conforte o coração 
de seus familiares, em especial de 
nossos queridos Débora e Marcos 
Venicius, filhos, e da neta Julia.    

No dia 27 de novembro, aos 72 
anos, faleceu nossa  irmã Lídia da 
Silva Andrade Oliveira, membro da 
igreja desde 2014. Aqui serviu com 
empenho e dedicação, enquanto 
sua saúde assim o permitiu. Oramos 
pelo consolo do Senhor para sua fa-
mília, em especial o Pr. Josué  Viana 
de Oliveira, esposo, ex-membro da 
IBMéier, ora servindo como auxiliar 
na IB do Alto da Boa Vista.  

José Lobão Bezerra Filho, nosso 
querido irmão, faleceu no dia 28 de 
novembro, aos 84 anos. À sua espo-
sa, irmã  Dinéa Guimarães Bezerra, 
que com ele batizou-se em julho de 
2009, integrando-se ambos, de for-
ma sempre amiga e presente, ao rol 
de membros da IBMéier,  manifes-
tamos o pesar da igreja pela perda 
ora sofrida.

Agradecemos a Deus por essas vidas preciosas que retor-
naram aos braços do Pai.

(…) felizes as pessoas que desde agora morrem no serviço do Senhor! — 
Sim, isso é verdade! — responde o Espírito de Deus. — Elas descansarão do 
seu duro trabalho porque levarão consigo o resultado dos seus serviços. 
(Ap 14.13)

Calendário do Advento

Como parte das nossas ações de Natal e pensando na 
mensagem missiológica do nascimento de Jesus, criamos 
um Calendário do Advento para toda a igreja. Juntos, va-
mos relembrar a história do nascimento de Cristo e como 
essa mensagem deve impactar as nações.

Para nossas crianças e juniores teremos um material adi-
cional com atividades, presépio e uma supresa no final do 
mês de dezembro. 

Todo material estará disponível a partir de amanhã, 30/11, 
na secretaria da igreja.
Vamos juntos!?! “

Encerramento do Congresso dos 
Adolescentes IBMéier 2020 - RUAH

Desde quinta-feira nossos 
adolescentes têm trazido 
um grupo de preletores para 
compartilhar sobre o porquê 
de o vento, sopro ou fôlego 
vindo de Deus ser tudo de 
que precisamos para cami-
nharmos em todo tempo.
E hoje acontece o encerra-
mento do Congresso RUAH 

no culto da noite, com a palavra do Pr. Purin. 

Cultue conosco: youtube.com/ibmeier
Aproveite também para ouvir os podcasts com as devo-
cionais preparadas especialmente para celebrar o RUAH de 
Deus sobre a nossa vida. 
Acesse: https://open.spotify.com/show/5Q0bYuaC9yRhs-
Syib4hbF4

http://bit.ly/equipeceia2020
http://bit.ly/doacaoceia2020
https://open.spotify.com/show/5Q0bYuaC9yRhsSyib4hbF4
https://open.spotify.com/show/5Q0bYuaC9yRhsSyib4hbF4


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 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 Natividade Barbosa (mãe de Edeleusa Barbosa), Marle-
ne 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 Carvalho Gomes, Zenair Gonçalves.

Use o QRCode ao lado para acessar 
a página 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 
pessoal no sistema. Após o cadas-
tro básico, caso você queira usar o 
Cartão de Crédito, faça também o 
registro desses dados. Em seguida, 
tecle a opção SAIR e entre nova-
mente no endereço indicado pelo 
QRCode.

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 dados são infor-
mados neste boletim, seguindo as instruções refe-
rentes ao envio do comprovante
por e-mail ou pelo envelope próprio. É possível, ain-
da, valer-se de máquina de cartão de débito, disponí-
vel em nossa secretaria; entretanto, à semelhança do 
uso de cheques, esta opção
traz custos financeiros, por acarretar cobrança de ta-
xas pelos bancos.
Sua cooperação trará economia para nossos cofres, 
permitindo o melhor emprego das contribuições em 
atividades-fim da igreja. A menor movimentação de 
dinheiro em espécie e em cheques também favore-
cerá a segurança de nossos ambientes de culto, aos 
domingos, e das dependências de trabalho - tesou-
raria e secretaria - ao longo da semana.

Bodas • Novembro
30 Erica Elisa e Antonio Carlos da Silva Ferrão 35 Coral 

30 Ismeraldina e Ivo Jose dos Santos 52 Argila 

30 Janine R. Albuquerque e Rafael José de A. Ramos 4 Flores

Aniversariantes • Novembro
29 - Alvaro da Silva Tavares, Fábio Cesar Correa Nunes, João Vitor Ama-
rante Trugilho, Sarah Bottoni Sampaio, Valdir Ferreira

30 - Angela Raquel dos Santos Velloso Vilas Boas, Eduarda Louise Roma-
no Pinto, Ismeraldina de Morais Santos, Rosilene Leandro do Nascimento 
Fernandes

Aniversariantes • Dezembro
01 - Ana Maria Pereira da Silva, João Stuart Lemos, Joversi Xavier Ferreira, 
Luiz Antonio da Silva

02 - Ana Gisele Santana Marques Costa, Hércules de Oliveira Garcia, Luiz 
Guilherme Oliveira da Silva, Rosangela Miranda do Nascimento

03 - Caio Victor Nogueira Damasceno, Marlene de Carvalho Marques, Nil-
son Emídio Corrêa de Araujo, Sonia Almeida Abugeber

04 - Elaine Buarque de Macedo Corrêa, Fernando Nunes Pinto, Lucymary 
Barbosa Pimentel, Maria Pitangui dos Santos

05 - Camilla Mendonça da Cunha Werneck, Kelly Souza da Silva, Noemia 
Barboza Vieira

06 - Aderlene Gonçalves Ferreira, Antonio Vileti e Silva, Erica Elisa 
Lehmann Ferrão, Joás Silva de Oliveira, Jonathas de Azevedo Corrêa As-
sumpção, Nelio de Souza

07 - Lidiane Guedes Veloso Ferreira, Lorena Vieira Medella da Conceição, 
Terezinha Manzato Barboza

Bodas • Dezembro
1 Fernanda e Mario José Fiuza Miccolis 15 Cristal 

1 Francine e Fernando Nunes Pinto 8 Barro

1 Leila e Ricardo Enéas da Silva Morais 36 Cedro 

1 Rosália e Esmeraldino Penha Maia da Silva (Dino) 13 Renda 

2 Eliane e Geraldo Jorge Caputo 43 Azeviche 

2 Elisângela e Luiz Carlos Silva Nascimento Junior 3 Couro

2 Karine e Fabio Souza Pontes 3 Couro

2 Luana e Alexandre Horta Cruz 3 Couro

2 Luciana e Ronaldo da Luz Pereira 14 Marfim 

2 Luciana e Décio Neves Damasceno 25 Prata 

2 Tatiana e Mauricio Henrique Sousa da Silva 15 Cristal 

3 Patricia e Marcelo Rosetti Americo 26 Alexandrita 

4 Léa e João Miguel de Sousa 44 Carbonato

http://www.batistadomeier.org.br/doe


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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