
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 

Diaconal 
Renato Antunes

Ensino e Discipulado 
Pr. Pedro Jorge Farias

Evangelismo e Missões
Lívia Fontes Farias

edição nº 35
29 de agosto de 2021

Arte: Luiz Menezes

SACUDINDO O ENTULHO
Uma Parábola para um Coração Ofendido

 Conta-se que um certo fazendeiro possuía uma égua chamada Eureka.
 Num lindo dia de verão, Eureka caiu dentro de um poço. O fazendeiro 
ouviu a égua zurrando – ou seja lá o que for que as éguas fazem quando caem 
dentro de poços. Depois de avaliar cuidadosamente a situação, o fazendeiro 
sentiu compaixão pela égua, mas decidiu que nem ela, nem o poço valiam a 
pena o esforço que teria que despender para efetuar o salvamento. Ao invés dis-
so, ele reuniu seus vizinhos, contou-lhes o que havia sucedido e pediu-lhes que 
o ajudassem a jogar entulho dentro do poço, a fim de enterrar a égua, acabando 
com o seu sofrimento.
 A princípio, a velha Eureka estava histérica. Porém, à medida que o fa-
zendeiro e seus vizinhos prosseguiam trabalhando com as pás, e a terra caía 
sobre o seu lombo, veio-lhe à mente uma idéia. Ocorreu-lhe que, a cada pá de 
entulho que caía sobre o seu lombo, ela poderia sacudi-lo de suas costas e usá-
-lo para dar um passo para cima. E ela assim o fez, carga após carga de entulho.
 “Sacuda-o de suas costas e dê um passo para cima! Sacuda-o de suas 
costas e dê um passo para cima! Sacuda-o de suas costas e dê um passo para 
cima!” - a égua repetia para encorajar-se a si mesma. Não importando o quanto 
pudesse doer cada carga de entulho que caía lá de cima, ou o quão aflitiva se 
mostrasse a sua situação, Eureka combateu o próprio pânico e se manteve fir-
memente “sacudindo o entulho e dando um passo para cima”.
 Não demorou muito e a velha égua, suja, machucada e exausta, saltou 
por sobre a mureta daquele poço. Aquilo que aparentemente deveria sepultar 
Eureka, acabou sendo a sua salvação – tudo por causa da maneira como ela 
reagiu à sua adversidade.
 Assim acontece frequentemente na nossa vida! Nós nos deparamos 
com nossos problemas, reagimos a eles de maneira positiva e recusamos nos 
entregar ao pânico, à autopiedade ou à amargura. As adversidades que surgem 
para nos enterrar trazem dentro de si o potencial para, ao contrário, nos benefi-
ciar e abençoar!
 Lembre-se de fazer uso do perdão, da fé, da oração e da esperança. 
Todas são excelentes maneiras de “sacudir o entulho das costas e dar um passo 
para cima” para sairmos dos poços nos quais nos encontramos. Não é de se 
espantar que o fazendeiro tenha dado àquela égua o nome de Eureka, que quer 
dizer “Achei!” Ela achou a resposta para seus problemas – e nós podemos fazer 
o mesmo quando depositamos a nossa confiança na soberania e no cuidado de 
Deus.

“Não sobreveio tentação a vocês que não fosse comum aos homens. E Deus é 
fiel; ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. 
Mas, quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape, para que pos-
sam suportar.” (1Co 10.13)

Com carinho,
Seu pastor



Grupo de Apoio aos Enlutados pela Covid-19
Junte-se a nós e seja acolhido neste momento 
desafiador.
Os encontros acontecerão pelo Zoom, às 
quintas-feiras, de 19h30 às 21h.
Início: 02/09/21
Vagas limitadas!
Inscreva-se e participe: 
bit.ly/grupodeapoioenlutados

RECADOS DO MEM
 
Ceia de Natal “Amor Transforma - Juntos à mesa”
Dezembro se aproxima e com ele nossa Ceia de Natal para 
pessoas em situação de rua. 
Ore conosco pelo direcionamento de Deus para esse tem-
po e prepare-se para se envolver nesse movimento de 
evangelização!
Fique atento, pois em breve teremos mais informações!

Missão Bethesda
Venha fazer parte da equipe da Missão Bethesda! 
Você pode se envolver com essa frente evangelística e 
exercer seu ministério com crianças, juniores, adolescen-
tes, jovens, mulheres e homens. Escreva para:
missoes@batistadomeier.org.br e participe conosco.

Campanha Missões Nacionais 2021
A campanha de Missões Nacionais está chegando! 
Prepare-se para o que Deus quer falar ao seu coração nesse 
tempo! 
JESUS CRISTO É A ÚNICA ESPERANÇA
DIVISA
“E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo 
do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, 
pelo qual devamos ser salvos.”
Atos 4.12

http://bit.ly/grupodeapoioenlutados


O IBMéier Musical está esperando por 
você.
Aprenda ou aperfeiçoe suas habilidades 
com os nossos Cursos Livres de Música.
• Aulas de Canto 
• Instrumentos de Banda e Orquestra
Escolha seu curso e matricule-
se agora mesmo, pelo WhatsApp: 
wa.me/5521972568619

Continuamos oferecendo a você mais ferramentas 
para a sua jornada de conhecimento 

e crescimento espiritual. 
Com o Visto & Não Visto digital, assuntos da atua-
lidade são discutidos com base na Palavra de Deus, 

de um jeito interativo e que pode ser visualizado 
pelo Adobe Acrobat Reader. 

Assine e receba este conteúdo gratuitamente:  
bit.ly/vistoenaovisto

Escolha a sua classe de Estudo Bíblico sobre 
Romanos e junte-se a nós!
Domingo
•  Manhã: das 8h20 às 10h
•  Tarde: das 16h às 17h
As aulas acontecerão pelo Zoom.
Inscreva-se: bit.ly/estudobiblicoibmeier

http://wa.me/5521972568619
http://bit.ly/vistoenaovisto
http://bit.ly/estudobiblicoibmeier


Dia Nacional do Voluntariado

Ontem (28) celebrou-se o Dia Nacional do Voluntariado. 
Nós, da Família IBMéier, louvamos a Deus pela vida dos 
irmãos que disponibilizam o próprio tempo e vida para 
servir e demonstrar o amor de Deus, na prática, a cente-
nas de pessoas. 

Se você também deseja ser canal de transformação na 
vida de alguém, preencha o formulário de voluntariado 
e contribua com seus talentos no dia a dia da IBMéier: 
https://forms.gle/EPLZHXb3T1vAqK6y9

Certa vez me perguntaram: por que ser um voluntário?
À época respondi que era isso que Deus me motivava 
fazer. Hoje, completo minha resposta.
Ser um voluntário, porque existem pessoas à espera de 
uma demonstração de amor, gerando esperança e uma 
nova vida. 
Ser um voluntário, porque o amor que habita em nós é 
grande e maravilhoso demais para guardarmos.
Ser um voluntário, porque quando caminhamos juntos 
somos capazes de promover a mudança que tanto 
ansiamos ver. 
Ser um voluntário, porque acredito que ao me doar em 
prol do outro, trabalho por igualdade e equidade. 
O voluntário é protagonista da história e não espectador. 
O voluntário vê aquele que é invisível a muitos e os 
abraça. 
Ser um voluntário, porque seguindo os ensinamentos de 
Cristo, empenhamos nossos dons e talentos para gerar 
mudança na vida do outro. 
Agradecemos a Deus pela vida de cada um que tem se 
dedicado ao próximo, tem visto no outro alguém que é 
alvo do amor de Deus.
Obrigada a você que tem unido forças para ser a mudança 
que tanto ansiamos ver. 
Agradecemos por seu amor, dedicação, liberalidade, 
disponibilidade e misericórdia.

 por Lívia Farias
Ministério de Evangelismo e Missões

Falecimentos

Faleceu dia 27 de agosto, aos 
83 anos, a  irmã Iolanda Coelho 
Rodrigues, membro da IBMéier 
desde 2018. Rogamos ao Senhor 
que conforte seus filhos e fami-
liares, aos quais expressamos 
nosso pesar pela perda sofrida. 

Na mesma data, registramos a 
perda do irmão Antonio Morais 
Viana, aos 83 anos, com quem 
convivemos por longo tempo. 
Ele era casado com a irmã Lea 
Morais; sua filha Fernanda e o 
genro Mario Edison também 
congregam conosco. A eles e 
demais familiares manifestamos 
nossa tristeza, neste momento 
de dor e luto.

Agradecemos a Deus por essas vidas preciosas e oramos 
para que o conforto do Senhor se derrame sobre seus 
corações. 
(…) 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)

Iolanda Coelho Rodrigues

Antonio Morais Viana

Convocação de AGE – 09/09/2021

O Presidente da Igreja Batista do Méier, Pr. João Reinaldo 
Purin Jr., na forma dos artigos 20 e 21 do seu Estatuto, con-
voca todos os membros regularmente arrolados para reu-
nirem-se em Assembleia Geral Extraordinária no dia 09 de 
setembro de 2021, às dezenove horas e trinta minutos, em 
primeira convocação, com 1/10 dos membros ativos civil-
mente capazes, ou às dezenove horas e quarenta e cinco 
minutos, em segunda convocação, com qualquer número, 
em caráter excepcional, em função da pandemia – Covid 
19, pela Plataforma Digital ZOOM, conforme prevê a Lei 
14.010/20, em seu Artigo 5 e Parágrafo Único. A assembleia 
será aberta na plataforma Zoom e disponibilizada por link 
enviado aos e-mails cadastrados na igreja para os mem-
bros civilmente capazes, ativos, maiores de 18 anos. A pau-
ta para deliberação é a seguinte:  1) Abertura, Estabeleci-
mento de Quórum e Aprovação da Pauta; 2) Informações; 
3) Aprovação de Ata - AGO 26/07/2021; 4) Relatório da Co-
missão de Membros; 5) Relatórios Financeiros - Fevereiro e 
Março/2021; 6) Parecer do Conselho Fiscal sobre Relatórios 
Financeiros - Fevereiro e Março/2021; 7) Composição da 
Comissão de Indicações 2022; 8) Homologação de indica-
ção do irmão Diogo Souza de Aragão para a Coordenação 
do Ministério de Adoração e Culto (MAC); 9) Planejamento 
Estratégico - 2030; 10) Encaminhamentos da Diretoria Exe-
cutiva; 11) Encerramento.

https://forms.gle/EPLZHXb3T1vAqK6y9


Enfermos

Adaltina de Menezes Pinheiro, Aída Amaral, Alessandra Câmara Simões, Amarilis da Costa Fontoura Cruz, Car-
mem Lúcia,Cíntia Miguel da Costa, Cristiano Barbosa (irmão de Edeleusa Barbosa), Deise Barbosa de Souza (filha 
de Judith e Benjamim), 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 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 Rodrigues Ruggiero, 
Suzane Maria Scheidegger Ferrão, Teresinha de Jesus Oliveira, Therezinha de Almeida da Costa, Vítor Carvalho 
Gomes, Zenair Gonçalves.

DÍZIMOS E OFERTAS 
ALTERAÇÃO CONTAS BANCÁRIAS

“Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o 
amor...” I Coríntios 13:13

Comunicamos que apenas os bancos Itaú e 
Bradesco estão credenciados para receber os 
dízimos e ofertas da membresia. 
Veja, abaixo, as informações sobre 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, discriminando va-
lor e mês de referência. Agradecemos sua colabo-
ração e contribuição.

 Aniversariantes • Agosto
29 - Hilda Machado Tavares, Kellen Guerra Nunes Gregorio, Marcos 
Paulo da Silva, Sonia da Silva Diniz.

30 - Alyne Malheiro Pereira da Silva, Edinaura Freitas Pimenta, Elaine Ale-
crim Domingues Tatagiba, João Miguel de Sousa, Luan Pereira Ramos, 
Renilda Lopes Horta, Samir Bastos Lira Santos, Valdir Soares da Silva.

31 - Alice da Silva Prado, Fabiano Barboza, Larci Moreira de Faria, Mary 
Ruth Avelino dos Santos Schulze, Nilcéa Pinheiro de Faria.

Bodas • Agosto
29 Abinoan e Edson Almir Bonfim Filho 25 Prata 

29 Aline e Leandro de Souza Éboli 12 Seda 

31 Francisca Maria  e Bruno De Bonis 64 Fabulita 

31 Neide e Delson Mendonça de Freitas 64 Fabulita 

31 Suely Silva e João Garcia de Moraes 4 Flores

Bodas • Setembro
01 Jacira e Clesio de Jesus Furtado 36 Cedro

01 Edilene e Luiz Augusto Lima Petrópolis 25 Prata

04 Marcia e Hermington Chianca Couto 06 Açúcar ou Perfume

04 Ana Maria e Valdir Soares da Silva 38 Carvalho

05 Monique e Daniel de Oliveira Camargos 05 Madeira ou Ferro

05 Livia e Victor de Rezende Cunha 05 Madeira ou Ferro

06 Jurema e Ageu Bastos do Bomfim 45 Platina

06 Fátima e Delmo Gonçalves Rocha 29 Erva

06 Claudia e Hamilton Lima Agarez 08 Barro ou Papoula

06 Antonia e Renato de Aguiar Pereira 14 Marfim

07 Alessandra e Emerson Moraes Teixeira 14 Marfim

Aniversariantes • Setembro
01 Bernadete Bretas Ribeiro, Célio Nazário Alves, Diogo Mattoso Abreu, 
José Carlos Reis Pereira

02 Esther Reis Neves Santos da Cruz, Orlando Augusto de Oliveira, Silvio 
Cesar Gomes da Silva, Vânia Miriam Braga Schimidte

03 Adriana Lima Coelho da Rosa, Bernadete Gonçalves de Souza, Jullio 
Cezar Venâncio Ferreira, Marcelo da Silva Marino, Raquel Aguiar Franco

04 Ana Leticia Mendes Pacheco, Deborah Almeida de Oliveira Moreira, 
Isabela Moreira Gomes de Albuquerque, Lucas Xavier dos Santos, Regina 
Helena de Souza Camargo, Rodrigo Armond Cognac, Weslley Barboza 
Ferreira

05 Antonieta Ferreira Lorena, Elisa Rangel Telles, Jaqueline Lucio da Sil-
va, Leonardo Vasques Souza de Castro, Margarida Rodrigues Figueiredo 
Ferreira



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 ou nos envie por email:
secretaria@batistadomeier.org.br.
Obrigado

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.

Utilize o Acrobat Reader para acessar toda a interatividade do formulário

E-mail

Nome

Endereço

Bairro

Telefone
Membro

Atualizar dados

Convidado

CEP

Nascimento

Estado Civil

Qual sua decisão hoje?

Quero ser batizado

Reconciliar-me com Cristo

Quero ser membro da Igreja

Conhecer mais sobre o Evangelho

Sexo

Solteiro Casado Outro

M F

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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