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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

ESSAS JÓIAS PRECIOSAS!...

 Criança! O que é uma criança? É ser frágil, dependente, que imagina, 
sonha, olha para o futuro. E, enquanto sonha e espera por aquilo que lhe estará 
reservado, vive à mercê da responsabilidade, da valorização e das respostas 
que lhe forem dadas pelos adultos, hoje. Ela própria é o futuro.
 É o futuro da família. É o futuro da Igreja. Do país. É o futuro do mundo. 
Será amanhã o que lhe for concedido hoje. Saberá construir se, diante dela, 
monumentos forem edificados. Poderá destruir se, diante dos seus olhos, só 
lhe forem colocadas ruínas. Poderá vencer a diferença entre uma e outra coisa 
se for conduzida ao equilíbrio, ao entendimento, à prudência.
 É dádiva divina. Presente dos céus. Pedra preciosa aos olhos de Deus. 
Riqueza de grande preço que do Senhor recebemos. Para lapidá-la. Nós, os 
pais. Nós, os líderes. A Igreja de Cristo. Em que tipo de jóias nós a tornare-
mos? Que valor ela terá para mundo, para o reino de Deus, depois de ter sido  
por nós lapidada?
 Nossas crianças de hoje, adultos de amanhã – nossos substitutos-, 
dependem de nós. Dependem da qualidade do processo de lapidação por que 
passarão em nossas mãos. Dependem da perícia com que manejaremos os 
instrumentos que temos à nossa disposição para essa tarefa bendita:
A disponibilidade – fazer-se disponível é arte. Estar pronto para ser usado re-
quer, muitas vezes, a renúncia, a priorização, o bom uso do tempo, o sacrifício 
pessoal. Mas, no estar disponível, se inicia todo um caminho de construção   
de vidas.
 A responsabilidade – Lapidar jóias para o Senhor. Lapidar vidas.  
É privilégio. Mas que enorme responsabilidade! É inestimável o valor de cada 
jóia! E só nos conscientizando do peso da tarefa que pesa sobre nós podere-
mos devolver ao Senhor, muitas vezes acrescida em seu valor, a vida de cada 
uma de nossas crianças. O senso de responsabilidade diante de tamanha tare-
fa é a maneira efetiva de correspondermos ao peso que recai sobre nós. Lares 
e igrejas responsáveis providenciam o que há de melhor para as crianças – em 
termos de tempo, qualidade de liderança, de ensino (formal ou informal). Isso 
é valorização – olhos voltados para o futuro.
 A alegria – Alegria contagia, constrói. Em saber repartir alegria está a 
habilidade de conquistar corações – exultantes ou abatidos. É maneira otimis-
ta de ver, de fazer ver, os vultuosos problemas hodiernos. Alimenta esperança, 
é esperança colocada nos corações pequeninos. É fé no futuro. É fé em Deus.
O exemplo de vida cristã – É este o mais eficiente de todos os instrumentos 
que podem ser usados na lapidação de vidas para o Senhor. É o resultado do 
que Cristo fez e faz. É a prova do poder de Deus. É a constatação de que se 
pode viver uma vida pura e reta, num mundo cruel e infectado pelo pecado.  
É a esperança, em corações infantis, de poder “brilhar por Jesus”, através da 
vida cristã.
 O amor – Este é o instrumento que, no processo de lapidação de vi-
das, precisa ser manuseado durante todo o tempo, acompanhando qualquer 
outro instrumento: disponibilizar-se em amor, responsabilizar-se por amor, 
alegrar-se com amor, viver o exemplo do amor. Mesmo porque é o amor que 
primeiro desabrocha, no fruto do Espírito Santo, aquele que deve gerir todo e 
qualquer processo de lapidação de vidas. Mesmo porque Paulo nos recomen-
da com ênfase: “Todas as vossas obras sejam feitas em amor” (I Co 16.14).
 O valor de uma jóia é medido pela sua beleza e pela sua raridade.  
Temos em nossas mãos, hoje, belas jóias, jóias raras, porque foram criadas 
pelas amorosas mãos do supremo ourives. Porque são inigualáveis, já que o 
Senhor as formou de “modo assombrosamente maravilhoso”. (Sl 139.14).
 O Senhor só requer de nós – pais, líderes, Igreja – que nos deixemos 
ser por Ele usados. Permita Deus que os esforços envidados por nós, hoje, 
nesse tão nobre empreendimento espiritual – lapidação de vidas cristãs, ainda 
infantis – enriqueçam de bênçãos espirituais o reino de Deus na Terra e au-
mentem o esplendor do reino de Deus nos céus.

Noemi Lucília Lopes Soares Ferreira



Campanha Missões Nacionais 
"Porque Ele me amou"

"Em um mundo onde o amor 
é tratado como algo efêmero 
e sem importância, a Campa-
nha 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, trans-
borda e permanece – porque é 
inesgotável – e, ao mesmo tem-
po, 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.

Convite

A Igreja Batista do Méier tem a satisfação de convidá-lo para a cerimônia 
de Ordenação ao Ministério Pastoral e comissionamento da família para 
o campo missionário do irmão Daniel da Cruz Moulié Correa. Dia 18 de 
outubro, às 10 horas. 
Celebre conosco, acessando o link da transmissão do culto da manhã 
que será informado em seu e-mail ou whatsapp cadastrados na igreja.

Eleições 2021

No próximo domingo, dia 18 de outubro de 2020, a igreja terá a opor-
tunidade de indicar nomes para os diversos cargos da Diretoria Executi-
va, Conselho de Líderes e Conselho Fiscal. São eles: Diretoria Executiva: 
Vice-Presidência (3 vagas), Secretaria (3 vagas) e Tesouraria (2 vagas). 
Conselho de Líderes: Efetivos (3 vagas) e Suplentes (2 vagas). Conselho 
Fiscal: Efetivos (2 vagas) e  Suplentes (2 vagas).
Você, membro ativo e atuante, que deseja participar desse momento 
tão importante para nossa igreja, entendendo seu valor, não deixe de 
cadastrar seu e-mail, se ainda não o fez, verificando se é necessária sua 
correção ou atualização, pois precisará utilizá-lo tanto na fase de indica-
ções quanto na de eleições.
Na primeira etapa, faça uma indicação criteriosa, observando e desco-
brindo aqueles membros que demonstram dedicação ao trabalho da 
nossa igreja e queiram concorrer na eleição para os cargos supracitados.  
Consulte-os; se aceitarem, anote seus nomes completos e o cargo a que 
cada um deseja concorrer. Sobre tudo isso, peça a orientação de Deus.
Nesta fase, os membros da igreja ativos, civilmente capazes, com mais 
de 18 anos, receberão um link em seu e-mail ou whatsapp previamente 
cadastrados e terão o horário de 10h às 22h, do mesmo dia, para seu 
preenchimento e devolução. Este link pode ser reutilizado a qualquer 
momento, ao longo do dia, sempre que se queira incluir novas indica-
ções, observado o intervalo de tempo estipulado.
Será requerido, na abertura do link, o nome completo do membro da 
igreja, para os registros cabíveis.
Se você receber o email e/ou mensagem no whatsapp e não se enqua-
drar nas condições apontadas - membro ativo, civilmente capaz, com 
mais de 18 anos -, desconsidere o envio, por gentileza.
Em 22 de novembro acontecerão as eleições. No tempo próprio, você 
será convocado para a votação e receberá todas as instruções e orienta-
ção de que precisar.



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 com-
promisso, com o valor de R$ 70,00*, para que possamos atingir os 
seguintes alvos: 
• Obras de infraestrutura no templo.
• Muro e calçada da IBMéier.

Campanha Novos Desafios
até 

31/07/2020
Entradas

OD-Campanha
Entradas

OD-Ceia Natal
Despesas Saldo Atual

Total 
Promessas

296.810,00 296.810,00

Total recebido 233.831,93 11.159,13 -118.363,56 126.627,50

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.

Bodas • Outubro
11 Christine e Jessé Guimarães da Silva 11 Aço 

11 Giulia e Elianderson Pereira da Silva 10 Zinco 

12 Aline e Renato Bezerra Martins 4 Flores

12 Elen e José de Araújo Gomes 8 Barro

12 Erika Borges e Marcello Betzler Simão 13 Renda 

12 Rosekelly (Flor) e Uilian Gabry Vigne 11 Aço 

14 Angela Raquel e Fabio Carvalho Vilas Boas 11 Aço 

14 Maria Lucia e João Batista Ferreira da Silva 38 Carvalho 

15 Amanda e Marcelo Santos Barreto 4 Flores

16 Mariana Apolinário e Marcelo de Oliveira da Silva 1 Papel 

16 Milena de Andrade e Paulo Henrique R. da Silva 1 Papel 

17 Ana Gisele e Ageu Silva Costa 28 Hematita 

17 Ely e Guaracy Victal dos Santos 61 Cobre

18 Alice e Silvio Ferreira de Paula 2 Algodão 

18 Karina e Paulo André da Silva Lassarot 6 Perfume 

19 Nilcinéia Barros (Nilcéia) e Francisco C. de Araujo 28 Hematita 

20 Marta Francisca e Antonio Potente Filho 20 Porcelana 

22 Janete Daudt e Wagner Moraes D’Oliveira 15 Cristal 

22 Jaqueline e Fabrício de Oliveira Pacheco 15 Cristal 

23 Jaqueline e Renê da Hora Santos 10 Zinco 

23 Roseli e Robson Guedes Lassarot 38 Carvalho 

24 Érica e Marcus Vinicius Toledo Pitterri 11 Aço 

24 Sandra Lucia da Silva e Mario Amâncio de Moura 12 Seda 

25 Kathia Regina e Lucas Ferreira Braz 24 Opala 

25 Marta e Maury da Silva Marques 23 Palha 

26 Glaucia e Walter de Sousa Borges 20 Porcelana 

26 Lurdes e Mauro Cesar Gonçalves Silveira 18 Turquesa 

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 (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.

2020 OUTUBRO – Aniversariantes
01 - Debora Barbosa de Souza, Ester de Azevedo Correa Assumpção, Maria José 
Santos da Rocha, Maria Madalena do Nascimento.                    

 02 - Antonio Luiz Novaes Fernandes, Cassia Cristina Pereira de Brito, Claudio Emir 
Boquimpani de Moura, Gilnei Bertulino da Silva, Mariana Siciliano Sampaio, Sylvia 
Retamera de Aguiar da Silva, Tarcísio Fernandes dos Santos.                     

03 - Isabelle Tavares Dória Rosa, Marcelo Vieira de Souza, Marcia Regina Corrêa 
Oliveira, Viviane Helbourn de Almeida do Nascimento.  

04 - Azenath Tavares Ladislau, Elisângela Gomes da Silva Nascimento, Gabriela da 
Silva Leonardo, Helio Gomes Ferreira Junior, João Garcia de Moraes, Luiz Carlos 
Rocha Dias.           

05 - Danilo Maximo Almeida, Délio Melo Soliva, Gabriel Rômulo de Melo Mateus, 
Iana de Castro Silva Ito, Jussara Alves Braz, Luiz Augusto Lima Petrópolis, Pedro Ra-
poso Page,         Rubem Fabiano Machado Loureiro, Tiago Magalhães Soares.                     

06 - Adriana Braga da Conceição Castelo Branco, Anderson Queiroz da Silva, Fe-
liciano Rodrigues Ferreira, Lauro Barreto Braz, Maria Mont Serráth Barbosa Tailor, 
Ronaldo de Carvalho Monteiro, Samantha de Oliveira Camargo.      

07 - Elizabeth Baiense Sadler, Elza de Souza Nery, Fábio Gonçalves Pessanha, Giselda 
Caldas Villa Lobo Cardoso Gomes, Juliana Bezerra da Silva, Marcus Vinicius Pereira 
Trindade.

08 - Atamacy Oliveira da Silva, Elizabeth Barrozo Rodrigues, Ruth Corrêa de Aguiar, 
Tiago Manoel.

09 - Matheus da Silva Santos, Sérgio de Oliveira Moreira. 

10 - Anderson da Silva Araujo, Jannes Gomes Ferreira Filho (Janinho), Stael Sant’an-
na da Silva, Vanessa de Moraes Albuquerque Lopes de Sousa.

11 - Andrey Cesar da Silva Rosa Pinto, Cristiane Fialho Coutinho da Silva, Felipe Fer-
reira de Carvalho, Irene Raimunda da Silva, Italo Rohem Cardoso, Jonas Sanches da 
Rocha, Simone Roza de Sousa Taouil, Victor Yves de Sousa Crispim da Silva.        

12 - Ana Lucia Ximenes, Antonia da Silva Pereira, Carla Aparecida da Silva, Erick 
Miranda Borba, Maria Helena Moreira Coelho, Maria Zélia Rimulo Botelho, Rachel de 
Jesus Ferreira Martins, Romulo dos Santos Melo.        

13 - Alda Cunha Pereira, Ana Consuelo Garcia de Vasconcelos Melo, Cintia Tinoco 
Horta, Cláudia Ferreira da Silva Lírio, José Pedro Ferreira, Marcelo Henrique Ferreira 
de Oliveira,   Noemia Custódio da Silva.

14 - Asenade Dias Ferreira, Denilson de Souza França, Fernanda de Oliveira Morais 
Beraldi, José Orbilio de Souza Abreu, Judith Barbosa de Souza, Maria Lucia Oliveira 
da Silva, Nelise Gonçalves de Freitas.          

15 - Clair Alves Duarte, Gedalva Queiroz Mello, Thiago Pires de Souza e Silva.

16 - Beatriz Zini Lins Pereira, Gabriela Ferrão da Cunha, Gracina Rosas da Silva, He-
lena Vaz de Figueiredo, Marcos Ely Brandão Martins.

17 - André Luis Antunes Barbosa, Daniele de Oliveira Leite Rodrigues, Eliane Del-
gado Caputo, Karla Luzia Monteiro, Laura Holandino Rêgo, Maria do Socorro do 
Nascimento.            

18 - Cíntia Moreira Aureliano, Dalva Pinto Rocha, Marcelo Wagner de Lima Ferreira, 
Rafael José de Azevedo Ramos, Salette Guimarães Moreira.

19 - Bárbara Patoléa Monteiro, Brena Limoel Ferreira Costa Calado, Débora Martins 
da Silva, Nice Leuda Ferreira de Souza, Raquel Gomes da Silva, Walter Abuid Canedo 
Barrientos.          

20 - Alexandre Arthur Gonçalves, Angela de Oliveira da Costa Franco, Edison Mario 
Beraldi dos Santos, Leandro Vasconcellos Moreira, Nelson Fernandes Pimentel Ju-
nior, Nely Ribeiro Soares, Rosely Santos Firmino de Souza (Lily), Teresa Lucia Teixeira 
da Silva, Thiago de Freitas Lassarot Breves.                      

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.
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