
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  29
18 de julho de 2021

Arte: Luiz Menezes

A NOBRE PROFISSÃO DE SERVIR

 “Rick, você poderia pegar o carro e vir até o hospital trazer-me 
uma outra blusa de uniforme?” – minha esposa, Kathy, perguntou-me 
ao telefone. “Uma criança doente sujou o uniforme que estou usando e 
eu preciso trocá-lo o mais depressa possível.”
 Dar banho em pacientes, trocar lençóis, limpar sujeira e ministrar 
medicação – tudo isto faz parte do cotidiano de uma enfermeira. 
 Se uma pessoa comum se detivesse para analisar a descrição 
de função de uma enfermeira, provavelmente concluiria: “Não, muito 
obrigado! Eu não quero me transformar no servo de ninguém.” Minha 
esposa acredita que esta atitude serviçal e um coração dedicado são os 
fatores que fazem da enfermagem a mais ética das profissões aos olhos 
de muitas pessoas.
 Uma pesquisa de opinião, realizada há menos de um ano, con-
vidou os participantes a classificarem as profissões conforme o grau em 
que, do seu ponto de vista, mantivessem os mais altos padrões de ho-
nestidade e ética.
 As cinco profissões mais destacadas, segundo o resultado dessa 
pesquisa, foram, respectivamente, enfermeiros, farmacêuticos, veteri-
nários, médicos e professores de ensino médio e superior.
 Pense sobre estas cinco profissões por um momento. Qual é 
o denominador comum entre elas? É o serviço prestado aos outros. 
Aqueles que exercem cada uma destas profissões servem a outras pes-
soas de uma maneira mais pessoal que na maioria das outras vocações.
 Isto evidencia um princípio importante: quando você demonstra 
às pessoas a sua preocupação, servindo-as com disposição, seu valor 
cresce grandemente no conceito delas. A percepção que as pessoas 
têm do nosso comportamento ético e honesto no local de trabalho pa-
rece ser fortemente influenciada pela forma cuidadosa que elas acredi-
tam que exercemos nossas profissões.
 Jesus ensinou a Seus discípulos: “...Todo aquele que quiser ser 
um líder, deve ser servo. E se vocês quiserem chegar bem alto, devem 
servir como um escravo” (Mateus 20.26-27).
 Se você quer ser uma pessoa de integridade em sua vocação, 
busque por oportunidades de servir, de modo tão pessoal quanto pos-
sível. A verdadeira atitude de cuidado fará que o vejam de uma maneira 
muito mais favorável aos olhos dos outros.

Fonte: Maná da Segunda



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



Grupo de Apoio aos Enlutados pelo 
Covid-19

Junte-se a nós e seja acolhido neste momento desa-
fiador.
Os encontros acontecerão pelo Zoom, às terças-fei-
ras, de 19h30 às 21h.
Início: 17/08/21
Vagas limitadas!
Inscreva-se e participe: bit.ly/grupodeapoioenlutados

ONE – Curso Para Noivos

ONE – Curso Para Noivos – será novamente oferecido à nos-
sa membresia. Ele foi escrito e delineado especificamente 
para aqueles que vão se casar pela primeira vez, e são uti-
lizados somente princípios bíblicos que, quando aplicados, 
respondem a perguntas eternas. Os participantes já devem 
ter 18 anos de idade e estar noivos ou seriamente conside-
rando o noivado, e precisam se comprometer em participar 
do curso inteiro, a não ser que a decisão de terminar o rela-
cionamento seja tomada durante o curso.
Por que enfocar os casais que namoram seriamente? Porque 
“namorar seriamente” é um passo em direção ao que signifi-
ca ser um compromisso para o resto da vida. Este curso leva-
rá os casais da única vida que conhecem, a vida de solteiro, 
para a impressionante jornada chamada casamento. Não é 
um curso para se “sentir bem”, em que os casais apenas se 
sentam e absorvem o ensino. Pelo contrário, é um tempo 
empolgante, interativo e revelador entre os casais que es-
tão passando pelas mesmas coisas exatamente ao mesmo 
tempo.
Ao longo do curso, cuja extensão é de dez semanas, serão 
tratados temas como: feridas e questões de falta de perdão 
que impedem a saúde de uma pessoa; reconhecimento e 
trabalho de soluções dos padrões geracionais e as questões 
que surgem da criação familiar; relacionamentos passados; 
relacionamento de aliança e como isso impacta a confiança 
e comprometimento entre ambos; o futuro e desafio da aná-
lise de carreiras e alvos; princípios na comunicação;  luz nas 
diferentes áreas de intimidade dentro do casamento; pers-
pectiva bíblica dos papéis dentro do casamento e o processo 
de se chegar a um acordo como marido e esposa; concei-
tos-chaves de finanças,  compartilhamentos sobre carreiras, 
planejamento familiar  e financeiro, criação de filhos e mo-
radia; aliança incondicional: estudar a Bíblia, orar juntos e 
gerenciar o dinheiro; estabelecer uma conduta clara de co-
municação para o planejamento financeiro.
Haverá uma reunião semanal, com duração de duas horas a 
duas horas e meia, compreendendo momentos de compar-
tilhamento e temas específicos.

 Informações adicionais: 
1 - Facilitadores: Luiz Henrique (21) 96560-6051 e Giselda 
(21) 98885-3741. Faça sua inscrição pelo número do irmão 
Luiz Henrique;
2 – Será necessária a aquisição de 2 apostilas, ao custo de R$ 
45,00 cada uma. Não há outros custos;
3 – A turma tem como limite 5 casais participantes, 1 casal 
Líder em Treinamento (se houver) e o Casal Facilitador;
4 – O curso será ministrado aos domingos, de 16h30min às 
18h30min; dependendo da demanda dos alunos é possível 
alterar o horário.

MÊS DIA AULA

AGOSTO
22 1 - Um Antes de Serem Dois

29 2 - Relacionamento: Passado, Presente e Futuro

SETEMBRO

5 3 - Concluindo o Passado

12 4 - Completo em Um

19 5 - O Destino de Vocês como Um

26
6 - Intimidade: O Presente de Deus para o 
Casamento de Vocês

OUTUBRO

3 7 - A Equipe do Lar

10 8 - Deus e Suas Finanças

17 9 - Casamento e Finanças

Convocação de AGO - 26/07/2021

O Presidente da Igreja Batista do Méier, Pr. João Rei-
naldo Purin Jr., na forma dos artigos 20 e 21 do seu 
Estatuto, convoca todos os membros regularmente 
arrolados para reunirem-se em Assembleia Geral Ordi-
nária no dia 26 de julho de 2021, às dezenove horas e 
trinta minutos, em primeira convocação, com 1/10 dos 
membros ativos civilmente capazes, ou às dezenove 
horas e quarenta e cinco minutos, em segunda convo-
cação, 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 membros ci-
vilmente capazes, ativos, maiores de 18 anos. A pauta 
para deliberação é a seguinte:  1) Abertura, Estabeleci-
mento de Quórum e Aprovação da Pauta; 2) Aprovação 
de Ata - AGE 30/04/2021; 3) Relatório da Comissão de 
Membros; 4) Relatórios Financeiros - Janeiro, Fevereiro 
e Março/2021; 5) Parecer do Conselho Fiscal sobre Re-
latórios Financeiros - Janeiro, Fevereiro e Março/2021; 
6)  Composição e Homologação de GT - Política de 
Proteção à Criança e ao Adolescente da Igreja Batista 
do Méier; 7)  Recomposição de Comissões e GT´s: 7.1 
- Comissão de Licitações; 7.2: Comissão de Membros; 
7.3 - Comissão de Orçamento e Finanças (COF); 8) Re-
gistros em ata: 8.1 - Férias: Pr. Purin Jr.; 8.2 - Composi-
ção do Grupo Gestor da Fazenda Bethesda; 9) Encami-
nhamentos da Diretoria Executiva; 10) Encerramento.



Estudo do Livro de Gênesis

Um dos nossos ciclos de estudos. Participe!
Domingo • 17h
Prof.ª Raquel Pinheiro
Início: 13/06/21
Aulas ministradas pelo Zoom.
Inscreva-se: bit.ly/livrodegenesis



Aniversariantes • Julho
18 - Bruno Henrique Caldeira da Silva, Isabella Cardial da Silva, Livia Ma-
ria de Lima, Luciely Carvalho Gomes Capella, Maria Roseli Silva Holanda, 
Rosa Maria dos Santos Silva Rodrigues, Walmir Pereira da Costa. 

19 - Glauce Oliveira da Silva, Karina da Silva Souza Lassarot, Maria do 
Carmo Nunes dos Santos.

20 - André Azzi Silva, Celi Rebelo Moura, Leila Peixoto Morais, Pedro 
Henrique de Oliveira Diniz Rocha, Pricila Vieira Magalhães Souza, Rose-
mayre Teixeira da Silva.

21 - Alexandre Soares, André Teixeira Tavares, Ingrid Novaes Antunes 
Duarte, Raquel Augusto Alcantara, Ruth Leitão Brandão, Vanessa Avelino 
Rodrigues.

22 - Ana Lucia Valentim Sobrinho, Dayanne Viana Henrique da Silva.

23 - Adriana Moura Vieira, André Barcelos Moreira, Charlys Ferreira de 
Oliveira, Helena da Silva Cordeiro de Souza. 

24 - Elcy Rodrigues, Leonir de Oliveira, Marcus de Jesus Rosa Calado, 
Maria Jacy de Oliveira Amaral, Paulo Alves Braz, Raquel Manzato Barboza 
Beco do Nascimento.

25 - Ana Claudia de Oliveira Barbosa Vileti e Silva, Ana Florisa Barros 
Menezes, Diogo Ayres Rocha, Gerson Cardoso da Silva, Gisele Silva dos 
Santos, Lacinia Maria Balbino de Oliveira, Luciana Felix da Costa, Tiátira 
Gabriela Freitas Pimenta.

Bodas • Julho
17 Aline Macedo e Gutemberg Gonçalves Aperibêncio 17 Rosa 

17 Celi e Nivaldo Domingos de Moura 45 Rubi 

17 Sonia Maria e Jucivaldo João Ferreira Santos 45 Rubi 

17 Tereza Cristina e Jonas Kaezer 39 Mármore 

18 Claudia e Carlos Eduardo da Paixão Lirio 12 Seda 

18 Elaine e Marcelo Pires Corrêa 34 Oliveira 

18 Monique Ornellas e Jonathas de A. Assumpção 1 Papel 

19 Maria José e Herany Araujo da Rocha 47 Jaspe 

20 Clenilce e Lincoln Willians da Silva 30 Pérola 

20 Fabrícia e Marcos Filipe Rocha de Lima 7  Lã 

20 Maria Jocelinny e Edneison Rodrigues Caetano 7  Lã 

21 Júnia-Ligia e Marcio Amorim Feitoza 32 Pinho 

22 Adriana e Anderson Felipe Ribeiro Gibara 8 Barro

22 Jakeline e Otoniel de Pontes Silva 20 Porcelana 

22 Viviane e Alexandre Vasconcelos Campos 15 Cristal 

25 Geovana e João Evangelista dos Santos 13 Renda 

25 Geraldina e Antonio Carlos Gonçalves Mataruna 51 Bronze 

25 Maria de Lourdes e Clélio Cavalcanti de Carvalho 40 Esmeralda 

25 Milena e Claudio Emir Boquimpani de Moura 7  Lã 

26 Eva Auxiliadora e Sérgio Teixeira de Menezes 7  Lã 

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. Tal medida se 
dá para simplificação de processos e redução 
de custos da igreja. 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.



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


