
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 34
22 de agosto de 2021

Arte: Luiz Menezes

A outra janela
 A menina debruçada na janela trazia nos olhos grossas lágrimas e o peito 
oprimido pelo sentimento de dor causado pela morte de seu cão de estimação. 
Com pesar, observava atenta o jardineiro a enterrar o corpo do amigo de tantas 
brincadeiras. A cada pá de terra jogada sobre o animal, sentia como se sua felici-
dade estivesse sendo soterrada também.
 O avô, que observava a neta, aproximou-se, envolveu-a em um abraço e 
falou-lhe com serenidade:
 – Triste a cena, não é verdade?
 A netinha ficou ainda mais triste e as lágrimas rolaram em abundância. 
No entanto, o avô, que desejava confortá-la, chamou sua atenção para outra rea-
lidade. Tomou-a pela mão e a conduziu para uma janela opostamente localizada 
na ampla sala. Abriu as cortinas, permitiu a ela que visse o jardim florido à sua 
frente e lhe perguntou, carinhosamente:
 – Está vendo aquele pé de rosas amarelas bem ali à frente? Lembra-se de 
que você me ajudou a plantá-lo? Foi em um dia de sol como o de hoje que nós 
dois o plantamos. Era apenas um pequeno galho cheio de espinhos e hoje, veja 
como está lindo, carregado de flores perfumadas e botões como promessa de 
novas rosas.
 A menina enxugou as lágrimas que ainda teimavam em permanecer em 
suas faces e abriu um largo sorriso, mostrando as abelhas que pousavam sobre 
as flores e as borboletas que faziam festa entre umas e outras das tantas rosas, de 
variados matizes, que enfeitavam o jardim.
 O avô, satisfeito por tê-la ajudado a superar o momento de dor, falou-lhe 
com afeto:
 – Veja, minha filha: a vida nos oferece sempre várias janelas. Quando a 
paisagem de uma delas nos causa tristeza sem que possamos alterar o quadro, vol-
tamo-nos para outra e certamente nos deparamos com uma paisagem diferente.
 Tantos são os momentos de nossa existência, tantas as oportunidades 
de aprendizado que nos visitam no dia a dia que não vale a pena sofrer diante 
de quadros que não podemos alterar. São experiências valiosas da vida, das quais 
devemos tirar lições oportunas sem nos deixar tragar pelo desespero e revolta, 
que só infelicitam e denotam a falta de confiança em Deus.
 A nossa visão do mundo é muito limitada. Mas Deus tem sempre objeti-
vos soberanos e uma proposta de significado e alegria a nos aguardar após cada 
dificuldade superada.
 Se hoje você observa um quadro desolador, lembre-se de que existem 
tantas outras janelas, com paisagens repletas de promessas de Deus de que me-
lhores dias virão. Não se permita contemplar para sempre a janela da dor. Apro-
veite a lição e siga em frente com ânimo e disposição para o que ainda está por 
vir. Contemple a paisagem que outra janela lhe pode oferecer.
 Agindo assim, o gosto amargo do sofrimento logo cede lugar ao sabor agra-
dável de viver e saber que Deus nos ampara em todos os momentos da nossa vida.
 “Pois tu, Senhor, abençoas o justo; tu o circundas do teu favor como de 
um escudo.” (Salmo 5.12)
 Que Deus abençoe a sua vida!

Com carinho,
Seu pastor



A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual 
e Múltipla é celebrada de 21 a 28 de agosto de cada ano. 
As comemorações visam ao desenvolvimento de conteú-
dos para conscientizar a sociedade sobre as necessidades 
específicas de organização social e de políticas públicas 
para promover a inclusão social desse segmento popula-
cional e para combater o preconceito e a discriminação. 
Em 2021, o tema norteador da campanha é: ‘É tempo de 
transformar conhecimento em ação’. Esse tema aponta 
para o fato de que hoje o Brasil tem uma das legislações 
mais avançadas do mundo no que se refere à garantia de 
direitos das pessoas em situação de deficiência; no en-
tanto, na prática, a maior parte do que se assegura na lei 
não é acessível a todos. Em um país com dimensões ter-
ritoriais de continente, as desigualdades das condições de 
vida são evidentes, bem como a marginalização social de 
determinados grupos que, por sua condição de vulnera-
bilidade, necessitam de apoios especializados para supe-
ração das barreiras que impedem o exercício pleno da sua 
cidadania.
Neste ano a proposta é provocar o debate nacional le-
vando às pessoas em situação de deficiência intelectual e 
múltipla o conhecimento sobre os seus direitos, a partir de 
conteúdos acessíveis sobre transporte, moradia, acesso à 
educação, saúde e assistência social, pensando em como 
assegurar que esses direitos se efetivem na vida diária.
E você? Conhece ou é uma pessoa com deficiência? Caso 
seja seu caso ou de algum membro de sua família o Pro-
jeto 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

RECADOS DO MEM
 
Relatório da Viagem missionária do Casal Matheus e 
Jéssica Drumond
Eu amo o Sertão.
Esta é a frase que estampa nossas camisetas para a Cara-
vana Missionária “Jesus Transforma Sertão”, realizada em 
Petrolina-PE.
Durante 15 dias, atuamos no Projeto N7, que fica na zona 
rural da cidade e é dividido em duas vilas - nova e velha.
O propósito maior da viagem era a construção de um sa-
lão de cultos no projeto, e para tanto foi organizada uma 
caravana com 54 voluntários de diferentes estados do 
Brasil - São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraíba.
O plano inicial era dividir a equipe: uma parte trabalhando 
para erguer a igreja, outra parte evangelizando de casa em 
casa. Porém, como escrito em Provérbios 19.21, “muitos 
são os planos no coração do homem, mas o que prevale-
ce é o propósito do Senhor.” Aprouve ao Senhor que a bu-
rocracia e disputas impedissem a construção do templo. 
Ficamos chateados momentaneamente, entretanto, hoje, 
ao olharmos para trás, percebemos o direcionamento do 
nosso bom Deus. Havia fome e sede de justiça naquele 
lugar e muitas pessoas puderam ouvir do amor de Jesus 
Cristo por elas, por meio desses 54 voluntários que per-
correram as ruas do N7.

Houve muitas conversões, reconciliações, testemunhos de 
pessoas que abandonaram seus vícios… Em tudo o que vi-
vemos naqueles dias vimos o cuidado de Deus e seu pro-
pósito na não construção do templo.
Nós também compartilhamos o amor de Deus por inter-
médio de algumas ações. Foram realizados: 
• Atendimento Odontológico – atendidas cerca de 90 pes-
soas (crianças e adultos) quer receberam kits de higiene 
bucal: para as crianças, kit contendo fio dental e escova de 
dente e, para adultos, kit com escovas de dentes e pastas 
dentifrícias para toda a família.
• Dia da Beleza Feminina - mulheres e crianças puderam 
desfrutar de um momento único para elas, com corte de 
cabelo, escova, prancha, esmaltação, designer de sobran-
celha e, principalmente, o cuidado com o espírito; enquan-
to a beleza estava sendo cuidada havia sempre alguém 
evangelizando-as e muitas aceitaram a Cristo durante esses 
momentos.
• EBF – atividades com crianças e adolescentes das vilas 
velha e nova, com brincadeiras, histórias, música e lanche. 
Ao final, foi entregue um tapetinho de oração e mostrada a 
importância da oração, com base em I Tessalonicenses 5:17.
Além dessas atividades, foram distribuídas 250 cestas bási-
cas e kits com itens de limpeza e higiene pessoal.
Em todos os momentos vimos o agir de Deus naquele lu-
gar, inclusive na aquisição de um terreno (melhor localiza-
do do que o inicial) para, em novembro, enfim construir-
mos o templo da Igreja Batista Resplendor.
Orem pelos missionários locais - Guilherme e Carol, Jéssica 
e Eli e por nosso retorno à cidade de Petrolina.
Que Deus abençoe cada um,

Jéssica e Matheus Drumond.

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

Falecimento

Faleceu dia 19 de agosto, aos 90 anos,  a Sra. Lucilla Siquei-
ra da Cunha, mãe de nossa querida Mary Couto. À amada 
irmã expressamos nosso sentimento de pesar, desejando o 
consolo do Senhor para seu coração e toda sua família.



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

Falecimento

Dia 16 de agosto faleceu a irmã 
Daniele da Costa, muito co-
nhecida e amada pela IBMéier; 
atualmente, era líder de Cele-
bração e Adoração da PIB Viva 
- Vila Valqueire, Rio de Janei-
ro. Foi à presença do Senhor a 
quem serviu por muitos anos, 
inclusive como regente do 
Coro Madrigal da IBMéier, de 
março/2018 até fevereiro/2019. 
Daniele tinha 57 anos, era ca-
sada com Jorge Cerqueira e 
mãe de Camile; a eles e demais familiares expressamos 
nosso sentimento de profundo pesar.

Louvamos a Deus e a Ele somos gratos pela vida de Daniele.  
Que o Senhor conforte e console os corações enlutados de 
seus familiares e dos amigos que aqui deixou, na certeza de 
que no céu nos encontraremos.

  ”Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não have-
rá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas 
velhas já passaram.” (Apocalipse 21.4)

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


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
22 - Carolina Xavier Martins, Rosangela Lemos Dias D’ Oliveira, Sandra 
Rocha Suzano Benigno, Zilá Moraes da Silva Pennaforte.

23 - Ailton Cardozo Franco, Ana Paula Ferreira Callipo, Denize Narciso 
Correia dos Santos, Francisco Ricardo Gomes Andrade, Marcia Andréia 
de Oliveira Barbosa, Natã Espíndula dos Santos, Priscila Souza Ferreira 
do Nascimento, Vera Lucia dos Santos Lins Barreto.

24 - Magda Martinz Figueiredo, Marcela Ribeiro Antunes, Marcia Men-
donça Gregório, Pedro Raphael Rocha Dias.

25 - Alexandre Borges, Ana Clara Moreira Coelho, Andréia dos Santos 
Honório de Oliveira, Elias Botelho, Isabel Neves Carvalheira da Silva, 
Margarida Lichote Garcia da Silva, Marta Helena Sanches da Silva.

26 - David  Zuanazzi Machado, Edson de Azevedo Ferreira, Maria José 
Sanches da Rocha.

27 - Jaqueline Gomes de Almeida.

28 - Paula Caroline Lins Ribeiro Pereira.

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, Elai-
ne Alecrim Domingues Tatagiba, João Miguel de Sousa, Luan Pereira 
Ramos, Renilda Lopes Horta, Samir Bastos Lira Santos, Valdir Soares da 
Silva.

Bodas • Agosto
15 Fernanda  e Alexandre Soares 18 Turquesa 

15 Luana  e Benaia Monte Lage Thomé 18 Turquesa 

17 Marta Helena Silva e Fábio Cesar Correa Nunes 30 Pérola 

19 Evelyn Nascimento e Lucas Ferreira S. Dias 1 Papel 

20 Rosangela  e Luiz Carlos Rocha Dias 27 Crisoprásio 

21 Rosana Angélica  e William da Silva Siqueira 28 Hematita 

22 Ana Paula  e Thiago Ribeiro Callipo 7  Lã 

23 Bruna Lima e Eduardo Fernandes de Araújo 7  Lã 

23 Claudia  e Fernando Sérgio Loureiro de Oliveira 35 Coral 

26 Simone e Renato Soares de Oliveira 22 Louça 

27 Lucymary  e Eduardo Pimentel Ferreira 33 Crizopala 

28 Elaine  e Ricardo Guedes Tatagiba 13 Renda 

28 Pricila  e Luis André Souza Guimarães 5 Madeira

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



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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