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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 

Diaconal 
Renato Antunes

Ensino e Discipulado 
Pr. Pedro Jorge Farias

Evangelismo e Missões
Lívia Fontes Farias

Quem ama o feio, bonito lhe parece

 Esta história eu recebi há muito tempo. É de autoria 
desconhecida, mas pouco importa quando o conteúdo tem 
muito a ver com aquilo que precisamos ouvir.
 Certa menina sonhou ganhar uma boneca nova no 
Natal. Ela “namorou” a boneca muitas vezes na vitrine da loja 
e fez questão de mencionar seu desejo em frente de toda a 
família para ver se alguém se comovia. O Natal chegou e, para 
sua surpresa, a boneca veio muito bem embrulhada num pa-
cote cheio de laços vermelhos e dourados. “Obrigada, vovó, 
você é mesmo demais”.
 A festa foi se desenrolando, as horas passando, até que 
a garotinha começou a ficar sonolenta. Ela juntou ao seu re-
dor todos os presentes que havia ganhado, mas não conse-
guia se acomodar. Foi então que ela desapareceu da sala. A 
vovó saiu a sua procura e a encontrou em seu quarto, agar-
rada a sua velha bonequinha, com feições desmaiadas, pou-
co cabelo e sem um braço. “Parece-me que você não gostou 
tanto assim de sua nova boneca! Veio dormir com sua boneca 
velha”. “Vovó, eu adorei a boneca nova, mas sabe, ela é tão 
linda que qualquer pessoa pode amá-la, esta aqui não tem 
ninguém para amá-la, senão eu”.
 Achei que esta história poderia nos ensinar alguma 
coisa sobre aceitação das limitações e dos defeitos - feiúras - 
dos outros. Uma amiga me deu um quadrinho que diz: “Amiga 
é alguém que sabe tudo sobre você e ainda gosta de você”. É 
tão fácil amar o amável, o belo, o bondoso. Deus nos ama e 
nos aceita como somos e mesmo antes de tomarmos conhe-
cimento deste amor Ele se entregou em nosso lugar pagando 
a culpa que era nossa. 
 O pecado em nossa vida produz mais estragos que o ma-
nuseio constante produziu naquela boneca, mas Deus, mesmo 
abominando o pecado, continua amando o pecador. Quando 
você tiver dificuldade de aceitar e amar alguém, lembre-se 
de que Deus o aceita como você é e o ama “apesar de você”.
 Há alguém no seu dia a dia difícil de engolir? Pois de-
cida amá-lo. Amar é muito mais uma decisão do que uma 
emoção. Decida primeiro que a emoção virá depois.

Com carinho,
Seu pastor



Estudo Bíblico para Adultos

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

Estudo do Livro de Gênesis

Vem aí mais um dos nossos ciclos de estudos. 
Início: 13/06/21 • Domingo: 17h
Prof.ª Raquel Pinheiro
As aulas acontecerão pelo Zoom.
Inscreva-se:bit.ly/livrodegenesis

Atualização de dados cadastrais

Prezado irmão, membro da Igreja Batista do 
Méier, 
Em abril passado a Comissão de Membros pro-
moveu uma atualização de dados de contato 
com a membresia, da qual participaram quase 
800 irmãos do nosso rol de ativos, e alguns do 
rol de inativos. 
A Comissão vem trabalhando agora com aque-
les que, naquela oportunidade, não informaram 
seus dados atualizados - endereço, telefones 
(fixo, celular, zapp), e-mail -, enviando mensa-
gens pelos e-mails e por whatsapp, ou por te-
lefone, procurando integrar a todos em nossas 
atividades e cultos ministrados pela igreja.
Se você ainda não respondeu a esses contatos, 
faça-o agora, informando os dados solicitados 
ou confirmando que os mesmos permanecem 
inalterados. Lembre-se, se for o caso, dos filhos 
crianças e adolescentes já batizados, familiares 
idosos ou com algum impedimento/dificuldade 
para atender a essa solicitação, e ajude-nos for-
necendo as informações referentes a eles.
Comunique-se com a Secretaria da igreja, se ti-
ver alguma dúvida, nos telefones (21) 2599-3000 
(fixo), ou (21) 96811-4842 (mensagem por zapp).
Agradecemos a sua participação e colaboração.
Fraternalmente, A Comissão de Membros

Querida família IBMéier,

No dia 27 de junho é comemorado o Dia Internacional da Pes-
soa Surdocega. A data foi escolhida em homenagem à escri-
tora Helen Keller, que nasceu nesse dia e foi um grande exem-
plo de superação, tornando-se a primeira pessoa surdocega a 
entrar para o ensino superior. As pessoas que têm essa defici-
ência podem ser classificadas de duas formas: pré-linguísticas, 
quando nascem surdocegas ou as adquirem ainda bebês, antes 
de aprender uma língua, apresentando graves perdas visuais e 
auditivas combinadas. E os pós-linguísticos, advindos de uma 
deficiência sensorial, podendo ser auditiva ou visual, adquirida 
após o aprendizado de uma língua, ou ainda, após se comunicar, 
mas sem apresentar nenhuma deficiência anteriormente. Para 
romper o isolamento social e facilitar o desenvolvimento da co-
municação em pessoas surdocegas, é necessário atendimento 
especializado, de acordo com o nível de deficiência e estimulan-
do os sentidos remanescentes.

E você? Conhece alguém que seja Surdocega ou alguma pes-
soa com deficiência? Caso seja seu caso ou de algum membro 
de sua família o Projeto Inclua +  gostaria de conhecer você e 
sua história. Porque juntos somos mais fortes e chegamos mais 
longe.  
Envie uma mensagem para incluamais@batistadomeier.org.br.

http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5521968114842
http://bit.ly/estudobiblicoibmeier
http:// bit.ly/livrodegenesis


Novo muro e calçada da IBMéier

Dia 8 de junho, começaram as obras 
do novo muro e calçada da IBMéier. 
Confira algumas fotos.

Ore e invista em mais este projeto da 
sua igreja. Comprometendo-se com 
uma oferta de apenas R$ 35,00 (du-
rante 12 meses), você contribui com 
esta obra e permite que o nosso teste-
munho junto à comunidade ultrapas-
se, literalmente, os nossos muros.

http://bit.ly/TRILHAIBMEIER
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 Cou-
to 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, Therezi-
nha 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

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.

 Aniversariantes • Junho
20 - Aline Machado Vieira, Govanes Pinto dos Santos Júnior, João Evan-
gelista dos Santos, Maria Helena Gomes Januário, Pedro Gomes Dalapola.

21 - Clenilce Alves da Silva, Enoque Nogueira da Hora, Genilsa Gomes 
Pinheiro, Rodrigo Serejo Rebelo, Simone Cristina Oliveira Duarte.

22 - Bernardo Seixas Bullé Rêgo, Catia Zini Lins Pereira, Cilea de Arruda 
de Carvalho Monteiro, Edilson Silva Rodrigues, Erika Rodmann Guiss Luz, 
Monique Buarque de Macedo Corrêa Camargos. 

23 - Clotildes de Moraes Maia.

24 - João Baptista Dantas da Silva, Mariana Peres Mothé, Pedro Teixeira 
Franco, Renê da Hora Santos, Slayne Alves Ribeiro, Valeria Souza Ramos 
da Silva, Vilma Brilhante Regly.

25 - Adriana Sant’Ana da Silva, Delza Maria Mayor de Souza da Costa, He-
lio Pinto da Silva, Joaquim Guilherme Diniz, José Ribamar Gomes Serra, 
Leila de Souza Bicalho, Mariana Souza Julianelli, Suzi Rêgo Silva, Vinicius 
Guilherme Marins Nery Câmara Souza, Wellington Pontes Medeiros.

26 - Geraldo Jorge Caputo, Isa Maria Pereira Martins, Rosalina de Souza 
Pontes.

27 - Antonio Fernandes Pimenta Neto, Carlos Augusto de Paula, Daniel-
le Souza Oliveira, Fernanda Fonseca de Oliveira Gama, João Pedro de 
Sant’Anna, Roberto Faria Morais.

28 - Alice Soriano Ferreira de Paula, Viviane Novaes Lemos Charles.

29 - Alexon Justino Fernandes, Elvira da Costa Tatagiba, Lucivania Carva-
lho da Silva Caetano, Malvina Lima, Tamiris Vasconcellos e Silva.

30 - Aparecida Maria Ferreira Teixeira, Fernanda Neme de Menezes Nas-
cimento, Nilza Araujo da Silva, Rosa Silva Dias.

Bodas • Aniversariantes
13 Nilce Néa e Helio Pinto da Silva 40 Esmeralda 

16 Adiméa e João Olinto Trindade 49 Heliotrópio 

16 Queila e Oswaldo Mojon Alves Junior 31 Nácar 

17 Eliane Silva e Francisco de Assis Aguiar Barros 21 Zircão 

18 Maria Olivia Martins e Roberto de Oliveira Silveira 16 Safira 

19 Suzi e José Aurélio Prado Silva 22 Louça 

20 Alyne Silva e Bruno Oliveira do Nascimento 8 Barro

20 Deise e Sergio Luiz da Silva Ribeiro 34 Oliveira 

24 Delza Maria e Walmir Pereira da Costa 15 Cristal 

25 Morgana Monteiro e Felipe de Souza Câmara Mello 6 Perfume 

27 Kelly e Wagner Fernandes Sodré da Silva 11 Aço 

27 Raquel Simões e Eliseu Fernandes 32 Pinho 

30 Leila e Jair Sales Bicalho 31 Nácar 

30 Simone e Sérgio de Oliveira Cordeiro 31 Nácar



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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