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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

Até que cheguemos em casa
 Alguns trechos de rodovia sobem até montanhas para permitir que 
os moradores daquele lugar tenham acesso a suas casas. Devido à caracte-
rística montanhosa, esses trechos são bastante sinuosos e até perigosos, pois 
foram construídos em meio a pedras e árvores permitindo assim pequenas 
passagens planas até a parte mais alta daquelas regiões. Deslizamentos não 
são incomuns em regiões e estradas como estas, tornando o percurso um 
verdadeiro desafio. Para diminuir os riscos, placas são colocadas orientando 
os viajantes quanto às curvas e brilhando à noite para alertar a que todos  
tenham muito cuidado. 
 Conforme se vai chegando ao topo da montanha, pode-se avistar a 
placa: “fim da construção”. Isso indica que o destino está próximo, que aque-
les moradores estão perto de casa.
 Eu tenho conversado com irmãos de nossa comunidade que estão 
experimentando a chamada “Terceira Idade” e percebo que muitos são os 
desafios dessa fase da vida. “Trechos sinuosos” e “riscos de deslizamentos” 
têm sido companheiros de caminhada desses irmãos idosos e é aqui que eles 
se agarram à sabedoria bíblica para, com fé em Deus, continuar até que che-
guem “em casa”. Esses irmãos compreendem a caminhada a partir da verdade 
expressa pelo salmista quando ele declara: “todos os dias determinados para 
mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir” (Sl 139.16). 
Esses irmãos não desistiram de sua caminhada, pois desejam viver cada um 
de todos esses dias escritos pelo Criador. Eles têm plena consciência de que 
“não são como aqueles que retrocedem, mas dos que têm fé” (Hb 10.39),  
então desistir não é e nunca será uma opção.
 Como eu tenho aprendido com esses irmãos de cabelos grisalhos 
que não se agarram à falta de força física para aposentarem o chamado de 
Deus para sua vida! Eles são homens e mulheres que ouviram a promessa de 
Deus, como Abraão que, no auge dos seus 100 anos e a partir do nascimento 
de Isaque, fundou uma nação que seria o berço do Messias tão desejado,  
o Salvador da humanidade, o nosso Cristo (Gn 21.2). Esses irmãos são como 
Moisés que, com 80 anos, atendeu ao chamado para deixar o deserto do 
Sinai e viver a libertação dos judeus. São também como Josué que, com  
aproximadamente 80 anos, guiou este mesmo povo até a Terra Prometida, 
servindo a Deus com intensidade e alegria até os seus 110 anos. São como o 
apóstolo João que, com seus 90 anos, escreveu o livro do Apocalipse na ilha 
de Patmos.
 Esses irmãos e irmãos da IBMéier se unem a estas e outras tantas 
testemunhas do relato bíblico mostrando, para os mais jovens, uma verda-
de imutável: Deus escreveu todos os nossos dias e cada um deles precisa 
ser vivido com a maior intensidade possível. Cada um desses dias preci-
sa ser aproveitado e encarado como uma oportunidade única de servir ao 
próximo conforme o propósito de Deus (At 13.36), levando luz (Mt 5.14) aos 
companheiros de viagem nessas estradas sinuosas da vida até que, enfim,  
cheguemos todos em casa. 

Um abraço grande,
Pr. Fabrício Pacheco



Cursos Livres de 
Música 

Aprenda ou aperfeiçoe 
suas habilidades com os 
Cursos Livres de Música 
do IBMéier Musical.
Aulas de Canto, 
Instrumentos de Banda 
e Orquestra, de segunda 
a quinta-feira, das 14h às 
21h, presencial e on-line.

Matricule-se agora pelo 
WhatsApp da Secretaria: 
wa.me/5521968114842

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 conferências 
disponibilizados em nosso canal.

Estudo Bíblico para Adultos

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

Em Busca de Deus - A. W. Tozer

Junte-se a nós neste estudo!
Quintas-feiras
Das 20h às 21h30
Prof. Leonir Oliveira
Início: 24/06/21

As aulas acontecerão pelo Zoom.

Inscreva-se: 
bit.ly/estudoembuscadeDeus

Estudo do Livro de Gênesis

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

Falecimento

A Igreja Batista 
do Méier 
registra, com 
imenso pesar, 
o falecimento 
do amado Pr. 
Benoni Kraul de 
Miranda Pinto, 
dia 26 de maio.
Advogado, 

professor, era o pastor Sênior da Igreja Jesus Vive, 
no Maracanã. Pregava a Palavra de Deus com 
verdade e amor, além de ser exímio escritor, poeta 
e músico. Aprouve ao Senhor, nosso Deus, levá-lo 
para junto de si.
Pr. Benoni é parte de nossa história, formada 
também por seus pais Pr. José de Miranda Pinto, 
que aqui foi pastor, e irmã Tabita (presente 
na fotografia) - todos eles relevantes, de valor 
imensurável.
Pr. Benoni foi exemplo para todos nós, pronto para 
o serviço, demonstrando amor ao próximo em 
cada gesto. Vivia a Palavra como lhe fora ensinada 
e a praticava com doçura. Conduzia, juntamente 
com o Pr. Neander Kraul, o Seminário Betel, o 
Recolhimento Betel e outras organizações de fé.
À sua preciosa família: irmãos Brasilia e Pr. 
Neander; aos filhos André e Pedro; à nora Priscilla; 
aos netos Daniel e Alice e a tantos outros que 
conosco convivem e não podemos enumerar, 
expressamos o amor desta igreja pelo Pr. Benoni 
e por vocês e a saudade que persistirá em cada 
coração. Que o Senhor os conforte e os acolha 
em suas mãos. 

Nossa gratidão a Deus por esta vida tão preciosa 
entre nós.

“Ó SENHOR, meu Deus, em ti ponho a minha esperança; desde 
jovem tenho confiado em ti. Toda a minha vida tenho me 
apoiado em ti; desde o meu nascimento tu tens me protegido. 
Eu sempre te louvarei. A minha vida tem sido um exemplo 
para muitos porque tu tens sido o meu forte defensor.” (Salmo 
71.5-7)

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


http://bit.ly/TRILHAIBMEIER


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 
Couto de Marco, Luinízia Santos, Luiz Paulo Campos, Maria Castro, Maria das Graças de Sousa Medeiros, Maria Nativi-
dade 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.

Aniversariantes • Maio
30 - Anna Beatriz Mendes Nogueira Salomão, Fernanda de Almeida Albu-
querque Miccolis, Isandra Oliveira Meirelles, Luís Cláudio de Souza, Maria 
Dionice da Silva, Rayana Miccolis Carlos, Wanessa Hevelyn Vieira Azevedo 
de Souza.

31 - Amanda Mendonça Barreto, Eduardo Wanderson de Morais Batista, 
Gessileia Moreira da Costa Cantanhede (Léia), Neide Gonçalves de Olivei-
ra, Wagner Fernandes Sodré da Silva.

Bodas • Maio
30 Claudia Teresa e Luiz Antonio Fonseca 35 Coral 

30 Érika e Luiz Alberto Mendes Tavares 24 Opala 

31 Elaine Adriano Silva Marinho 13 Renda 

31 Sandra Maria e Nelson André Gama do Nascimento 35 Coral 

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
01 - Daniel Rufino Afonso Júnior, Gabriel Correa Silva, Liliane dos Santos 
da Silva, Mindian Rodrigues Novaes.

02 - Eliane Marinheiro Alves, Gabriel Marçal Barroso, Marcia Esmere de 
Carvalho Gama, Talita Fernandes Batista, Thais Barbosa Pinho Portella.

03 - Angelo Rosa Martins, Giovanna Ghiotti de Carvalho, Ludmila Araujo 
da Silva Leonardo, Marcelo Bertanha Cascardo, Paulo Rogério Souto Lima, 
Sandra Lucia da Silva.

04 - Danielle Silva Tavares, Elisabeth Souza de Oliveira, Fernando Carvalho 
Azevedo (Fernando Duran), Joyce Donadi de Souza Ferreira, Magda Ase-
nete Dias Ferreira.

05 - Bianca Gonçalves de Castro, Claudia Teresa Ferreira Fonseca, Débora 
Balbino de Oliveira Domingos, Fausto Luiz de Castilho Pereira, Nilcinéia de 
Souza Barros (Nilcéia), Nyzidéa Jorge dos Reis.

06 - André Nascimento Pinheiro Junior, Bruno De Bonis, Dilmo Ferreira do 
Nascimento, Paola Alves Vargas, Pedro Augusto Pereira de Leiros Ferreira, 
Sandra Rita Perez de Oliveira

Bodas • Junho
01 Clair e Arnaldo Gomes Duarte 58 Vidro

05 Renata Antonia e Fábio Archanjo Nunes Coelho 06 Perfume

06 Carla Priscila e Milton Theodoro Figueira Júnior 07 Lã

06 Jakeline de Moraes e Rodrigo Cajueiro 02 Algodão

06 Rachel e Antonio Fernandes Pimenta Neto 13 Renda



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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