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13 de dezembro de 2020

Arte: Luiz Menezes

 

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

POR QUE EU CREIO NA BÍBLIA?

 Eu creio na Bíblia porque ela é totalmente fiel e confiável quanto à sua origem, 
conteúdo e propósito. Ela vem de Deus, revela Deus e chama o homem de volta para 
Deus. O homem não é o centro da Bíblia; Deus é. A Bíblia é o livro dos livros. Concebida 
no céu, nascida na terra; inspirada pelo Espírito de Deus, escrita por homens santos de 
Deus; proclamada pela igreja, crida pelos eleitos e perseguida pelo mundo. A Bíblia é 
o livro mais lido no mundo, mais amado no mundo e o mais perseguido no mundo. 
Destaco três verdades axiais sobre a Bíblia:
 Em primeiro lugar, quanto à sua origem, afirmamos categoricamente que 
a Bíblia procede de Deus. A Bíblia não foi concebida no coração do homem, mas no 
coração de Deus. Não procede da terra, mas do céu. Não é produto da lucubração hu-
mana, mas da revelação divina. Muito embora homens santos tenham sido chamados 
para escrever a Bíblia, e nesse processo Deus não anulou a personalidade deles nem 
desprezou o conhecimento deles, o conteúdo da Escritura é inerrante. O próprio Deus 
revelou seu conteúdo e assistiu os escritores para que registrassem com fidelidade seu 
conteúdo. A Bíblia não é palavra de homens, mas a Palavra de Deus. É digna de inteira 
confiança, pois é inerrante quanto a seu conteúdo, infalível quanto às suas profecias e 
suficiente quanto a seu conteúdo.
 Em segundo lugar, quanto ao seu conteúdo, afirmamos confiadamente que 
a Bíblia fala sobre Deus e sua oferta de salvação. Só conhecemos a Deus porque ele 
se revelou. Revelou-se de forma geral na obra da criação e de forma especial em sua 
Palavra. É verdade que os céus proclamam a glória de Deus e toda a terra está cheia de 
sua bondade. É verdade que podemos encontrar as digitais do criador em todo o vasto 
universo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de 
suas mãos. Porém, conhecemos acerca de seu plano redentor através das Escrituras. A 
salvação é um plano eterno de Deus. Mesmo nos refolhos da eternidade, o Pai, o Filho e 
o Espírito, o Deus Triúno, planejou nossa salvação. Nesse plano, o Pai escolhe para si um 
povo e envia o Filho ao mundo para redimi-lo. Jesus faz-se carne. Veste pele humana, 
vive entre os homens, cumpre cabalmente a lei, satisfaz a justiça divina e como nosso 
representante e substituto leva sobre si nossos pecados sobre a cruz e morre vicaria-
mente, pagando nossa dívida e adquirindo para nós eterna redenção. Completando a 
obra da salvação, o Espírito Santo aplica, de forma eficaz, a obra de Cristo no coração 
dos eleitos, de tal forma que aqueles que Deus predestina, também os chama e aqueles 
a quem chama, também os justifica e aos que justifica, também os glorifica. É impos-
sível, portanto, que aqueles que foram eleitos por Deus Pai, remidos pelo Deus Filho e 
regenerados e selados pelo Espírito Santo pereçam eternamente. O mesmo Deus que 
começou a boa obra em nós, completá-la-á até o dia de Cristo Jesus.
 Em terceiro lugar, quanto ao seu propósito, afirmamos indubitavelmente 
que a Bíblia visa a glória de Deus e a redenção do pecador. A Bíblia não é um livro an-
tropocêntrico; é teocêntrico. Seu eixo central não é o homem, mas Deus. Seu propósito 
não é exaltar o homem, mas promover a glória de Deus. Não é mostrar quão grande o 
homem é, mas quão gracioso é Deus. A história da redenção é a mais bela história do 
mundo. Fala de como Deus nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e peca-
dos. Fala de como Deus nos resgatou estando nós prisioneiros no cativeiro do pecado. 
Fala de como Deus nos libertou estando nós no império das trevas, na casa do valen-
te, dominados pelo príncipe da potestade do ar. Nossa redenção tem como propósito 
maior a manifestação da glória de Deus e o nosso prazer nele. Concluo, portanto, com 
a conhecida afirmação de John Pipper: “Deus é tanto mais glorificado em nós, quanto 
mais nós nos deleitamos nele”.

Hernandes Dias Lopes



… AQUELE  Q UE  HÁ DE  NASCER SERÁ CHAMADO

SA N TO,  F IL HO DE  DEUS .  LUCAS 1 .35

REALIZAÇÃO

PRODUÇÃO
MÍDIA

3 1 . 1 2 . 2 0 2 0 
2 0 H

CELEBRAÇÃO DA VITÓRIA

2 3 . 1 2 . 2 0 2 0 
2 0 H

JANELAS DO NATAL

100% ON-LINE

2 7. 1 2 . 2 0 2 0 
1 0 H

CEIA DO SENHOR 
E CELEBRAÇÃO DE GRATIDÃO 

PELOS 102 ANOS IBMÉIER

 

1 9 H
CELEBRAÇÃO DA NOITE

2 0 . 1 2 . 2 0 2 0 
1 0 H

CELEBRAÇÃO DA MANHÃ

1 9 H
CELEBRAÇÃO DE NATAL

1 3 . 1 2 . 2 0 2 0 
1 0 H

DIA DA BÍBLIA

1 9 H
CELEBRAÇÃO DA NOITE

2 3 . 1 2 . 2 0 2 0 
1 9 H

CEIA AMOR TRANSFORMA 

JUNTOS À MESA

ibmeierSomente pelo ACESSÍVEL EM L IBRAS



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.

Calendário do Advento

Como parte das nossas 
ações de Natal e pen-
sando na mensagem 
missiológica do nasci-
mento de Jesus, cria-
mos um Calendário 
do Advento para toda 
a igreja. Para nossas 
crianças e juniores te-
remos um material adicional com atividades, presépio e 
uma supresa no final do mês de dezembro. 
Todo material está disponível na secretaria da igreja.

Convocação de AGE - 14/12/2020 
 
O Presidente da Igreja Batista do Méier, Pr. João Reinaldo 
Purin Jr., na forma dos artigos 20 e 21 do seu Estatuto, 
convoca todos os membros regularmente arrolados para 
reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária na se-
gunda-feira, dia 14 de dezembro de 2020, às dezenove ho-
ras, pela Plataforma Digital ZOOM, para deliberar sobre a 
seguinte pauta: 1 - Abertura, estabelecimento de quorum 
e aprovação da pauta; 2 - Reforma do Estatuto – Artigos 19 
e 24; 3 - Encerramento.  

Para participar da Assembleia Geral Extraordinária no dia 
14/12/2020, que acontecerá de modo remoto pela plata-
forma de reuniões digitais ZOOM, faça sua inscrição con-
forme o link enviado para os e-mails cadastrados na igreja, 
de membros civilmente capazes, maiores de 18 anos. Se 
não o recebeu, atualize seus dados junto à Secretaria da 
igreja.  

Convocação AGO - 14/12/2020

O Presidente da Igreja Batista do Méier, Pr. João Reinaldo 
Purin Jr., na forma dos artigos 20 e 21 do seu Estatuto, 
convoca todos os membros regularmente arrolados para 
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária na segunda-
-feira, dia 14 de dezembro de 2020, às dezenove horas e 
trinta minutos, pela Plataforma Digital ZOOM, para delibe-
rar sobre a seguinte pauta: 1) Abertura, Estabelecimento 
de Quórum e Aprovação da Pauta; 2) Aprovação das Atas 
Anteriores - 28/09/2020 e 22/11/2020; 3) Relatório da Co-
missão de Membros; 4) Relatórios Financeiros; 5)Parecer 
do Conselho Fiscal sobre Relatórios Financeiros; 6) Obras 
de Pavimentação do Estacionamento e Construção do 
Novo Muro; 7) Encaminhamentos da Diretoria; 8) Encer-
ramento.
 
Para participar da Assembleia Geral Ordinária no dia 
14/12/2020, que acontecerá de modo remoto pela plata-
forma de reuniões digitais ZOOM, faça sua inscrição con-
forme o link enviado para os e-mails cadastrados na igreja, 
de membros civilmente capazes, maiores de 18 anos. Se 
não o recebeu, atualize seus dados junto à Secretaria da 
igreja. 

“Como eu amo a tua lei; penso nela o dia todo!” 
Salmos 119.97

O amor nos leva a concentrarmos nossos olhos, coração, mente e alma no 
objeto amado. As circunstâncias no trajeto de quem ama mudam: ora favoráveis, 
ora desfavoráveis, mas isso não altera a intensidade do amor direcionado ao 
que é amado. Os laços que unem quem ama àquilo que é amado se estreitam 
continuamente e quanto mais apertados, incrivelmente, os tornam mais livres.
O objeto do amor do salmista é a Lei de Deus! Ele canta suas vitórias, suas ale-
grias, suas angústias, seus lamentos, seus descontentamentos, sua ira e suas 
derrotas ante a fonte do objeto de seu amor – o próprio Deus.
Sabemos que algumas situações adversas podem colocar armadilhas ou dúvi-
das para que aquele que ama seja impedido de desfrutar da comunhão com a 
Bíblia. Mas quando quem ama está decidido, ele jamais perderá o objeto ama-
do – a Palavra de Deus – de seu foco.
Sejamos fiéis amantes da Palavra de Deus.

Pr. Pedro Jorge Farias • Ministério de Ensino e Discipulado

http://bit.ly/equipeceia2020
http://bit.ly/doacaoceia2020


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 Borra-
lho 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 Ro-
drigues Ruggiero, Suzane Maria Scheidegger Ferrão, Teresinha de Jesus Oliveira, Therezinha de Almeida da Costa, Vítor 
Carvalho Gomes, Zenair Gonçalves.

Igreja Batista do Méier
 CNPJ 42.214.635/0001-31

Pelo novo sistema de pagamento PIX, você reali-
za transferências direto do seu banco para a con-
ta da IBMéier, usando como chave o nosso CNPJ: 
42214635000131.

Prezado irmão, louvamos ao Senhor pela sua ge-
nerosidade. Desejamos que o nosso Deus continue 
abençoando você rica e abundantemente.
Como forma de promover cada vez mais a seguran-
ça da nossa família, bem como das dependências e 
funcionários da IBMéier, solicitamos que você prio-
rize os meios eletrônicos em suas contribuições. 
Escolha o banco de sua preferência e, por favor, en-
caminhe o comprovante do depósito ou da transfe-
rência — discriminando os valores, mês de referên-
cia e destino da contribuição — para a Tesouraria, 
pelo e-mail: tesouraria@batistadomeier.org.br ou 
pelo WhatsApp: (21) 96808-7341.
Porém, se você não puder enviar seus dízimos e/
ou ofertas pela modalidade eletrônica, por favor en-
tregue-os no envelope, devidamente preenchido, 
na igreja. Consulte o horário de funcionamento da 
Tesouraria.
Muito obrigada por investir no crescimento do Reino 
de Deus, por meio da IBMéier, e por contribuir para 
que continuemos a dar frutos para a eternidade.

Aniversariantes • Dezembro
13 - Ana Cristina Santana Marques, Josefa Simplicio Pereira, Leonardo 
Fontes Farias

15 - Elcio Soares Palma

16 - Antonio Vieira Sias, Paulo Barboza Vieira, Shirley dos Santos Fraga 
Mendonça

17 - Danielle Baptista da Silva, Luciane Alves Sampaio, Rogerio Carvalho 
Mendes Tavora

18 - Alex Sandro Ferraz de Almeida, Edilene de Abreu Petrópolis, Flávia 
Maria Telles Ghiotti, Hugo Batista Dorigo Baeta, Priscila Loureiro Reis, Sér-
gio Henrique Drumond da Silva, Walmir Ferreira do Nascimento

19 - Mirtes Matias Oliveira das Neves Kaiser

20 - Everton Salomão Portella, Maria Guiomar de Souza, Nathália Vieira 
Medella da Conceição

21 - Elen de Souza Soares de Araujo, Luiz Carlos Silva Nascimento Junior, 
Rodolfo Rosa dos Santos

22 - Bianca Dantas Abrantes, Emerson Alves Gonçalves, Hermington 
Chianca Couto, Mauro de Oliveira Rodrigues

23 - Jorge Luiz de Carvalho e Silva, Maria da Conceição Marques do Nas-
cimento, Pedro Ivo Santos Simões, Rodrigo Pereira dos Santos

Bodas • Dezembro
15 Jaqueline Silva e Neirenilson Barros Gomes 9 Cerâmica  

15 Manuella Laís e Igor da Silva Freitas 5 Madeira

16 Ana Cristina e Antônio Sidney Rodrigues da Silva 2 Algodão 

16 Andréia e José Emilson de Oliveira 14 Marfim 

16 Deborah e Sérgio de Oliveira Moreira 25 Prata 

16 Iraci e Marco Antonio Domingues Daltro Carvalho 32 Pinho 

16 Priscila e Rhober Sacco Marques 14 Marfim 

17 Beatriz Hora e Daniel Rocha Dias 3 Couro

17 Erica e Carlos Alberto Sampaio Oliveira 37 Aventurina 

17 Margarida e Valdir Ferreira 45 Rubi 

17 Rosane Greice e Silvio Cesar Gomes da Silva 26 Alexandrita 

18 Ana Claudia e Antonio Vileti e Silva 16 Safira 

18 Ana Florisa e Raimundo Macrino de Jesus Menezes 38 Carvalho 

18 Eci e Eurico Wagner Meneses Carvalhaes 49 Heliotrópio 

18 Joselir e Robson Cardoso dos Santos 21 Zircão 

18 Maria Alice e Paulo Roberto Lessa Lomba 55 Ametista 

18 Suely e Roberto Marques 40 Esmeralda 

19 Rosangela e Danilo Sebastião Milheiros do Nascimento 33 Crizopala 

19 Rosely (Lily) e Milton Firmino de Souza 36 Cedro 

21 Dalvanira e Almir Gomes 57 Lápis lazúli



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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