
     Feliz Aniversário 
04– Ivana Nazaré 
05– Mateus Fonseca 
07– Cézar Procópio 

Campanha de Missões Nacionais 
18/10– Abertura/ 13/12– Encerramento /  Alvo: R$20.000,00 
13 a 15/11–  Festa Missionária  /  13/12– Almoço Geral  
    Classes                              Alvo                                 Líderes 
Crianças/Juniores...............1.100,00........................Min. Infantil 
Adolescentes/Jovens..........2.500,00.....Pr. Thadeu/Dc. Edmar/Lídice 

Ministério da Família...........2.700,00......Dc. Moisés/Dc. Luciano 

Mulheres...............................5.400,00...............MCA 
Homens.................................6.000,00..........Dc. Athel/ Dc. Ozeas 
Novos Membros......................700,00..................Pr. Vinicius 
Emb. e Mens. Do Rei...............500,00.........João Pedro e Mayara 
Amigos do Pr. Neemias.......1.100,00...............Pr. Neemias Lima  

Ceia do Senhor 
Próximo domingo, teremos a  
Ceia do Senhor pela manhã. 

Participe com alegria! 

Pastor Neemias e  
Ilcimar em Brasília 

Pregando Sábado e Domingo à 
noite no Ministério Resgatando  
Vidas em Guará e Planaltina e  
Domingo pela manhã na Igreja  
Batista Central de Taguatinga. 

Retornam na 2ª Feira.  
Oremos pela viagem. 

 

 

 
Pastores 

 
João T. de Lima 

(Emérito in memoriam) 
Neemias S. Lima 

(Presidente) 
 
 

Pastores Membros 
 

 Vinicius 

(Evangelismo) 
Thadeu Gomes 

(Jovens e Adolescentes) 

 

 
Diáconos 

Athel Fernandes 
Christine Ferreira 

Darcy Xariff 

Edmar Gama 
Eunice Teixeira 
Jailton Ferreira 

Josué Araújo 
Kátia S. Moreno 

Luciano da Rocha 

Mª de Lourdes Xavier 
Moisés da S. Cunha Jr 

Ozéas Ornelas 
Percília Magalhães 

Valdinea Cunha 
Zaqueu Xavier 

 

 

Boletim Dominical 
batistadobraga@hotmail.com 

neemiasslima@hotmail.com 
Rua  Omar Fontoura, 117 -  Braga  -  Cabo Frio 

Em frente ao Galpão de Marcação de Consultas 
www.batistadobraga.org.br 

(22) 2643-3969 / 99225-2268  

01/11/2015 

Um salmo missionário 

    Assim começa o poeta o texto do salmo 67: “Deus te-

nha misericórdia de nós e nos abençoe; e faça resplande-

cer o seu rosto sobre nós”. Pede a bênção, mas apresen-

ta uma finalidade: “Para que se conheça na terra o teu 

caminho, e entre todas as nações a tua salvação”. 

  Precisamos rever conceitos que sugiram bênção para 

benefício próprio. Nossa maior alegria deve passar pelo 

viés de ver acontecer o que o salmista declara: “Louvem-

te a ti, ó Deus, os povos; louvem-te os povos todos. Ale-

grem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos 

com equidade, e governarás as nações sobre a terra. 

Louvem-te a ti, ó Deus, os povos; louvem-te os povos to-

dos”. 

    A perspectiva do poeta é que a salvação trará benefí-

cios para toda a terra: “Então a terra dará o seu fruto; e 

Deus, o nosso Deus, nos abençoará”. É verdade que de-

vemos nos engajar em movimentos que lutem por melho-

res dias do planeta, mas não nos esqueçamos que o ser 

humano transformado por Deus transforma o que está em 

sua volta. 

    O resto é balela como a de um ambientalista que, fu-

mando, discursava sobre melhor vida no planeta. Racioci-

nei: pra que ar melhor, se ele não terá pulmão?! 

    Nossa motivação em fazer missões está no fato de a-

creditar que outros poderão alcançar as bênçãos que al-

cançamos.  

    Envolva-se na obra missionária e faça com amor, visão 

e fé. 

                                                    Pr Neemias Lima 



 Aferição de Pressão  
e Glicose 

Nosso trabalho acontece toda 
Quarta-Feira, das 07h às 09h, aqui 

na sede da Igreja. 
Mais informações procure o  

irmão Cezar Procópio. 

Culto da Manhã 

Prelúdio..........Ministério de louvor 

A MIM FOI DADA A GRAÇA DE 

ANUNCIAR 

… ENTÃO, USA-ME SENHOR, 

PARA PROCLAMAR A TUA 

GRANDEZA      

Recitativo Bíblico em uníssono: 

“E todos os dias, no templo e nas 

casas, não cessavam de ensinar, 

e de anunciar a Jesus Cristo.”  

Oração de Louvor                

Canto Hino 443CC........”Eis os 

Milhões” 

Leit.Bíblica: Salmo 145.3, 4, 9-13. 

Canto.............”Poder pra Salvar” 

… ENTÃO, USA-ME SENHOR, 

PARA INTERCEDER POR  

NOSSO POVO 

Inspiração Musical  

Intercessão Missionária– Tema, 

Divisa e  Hino 

Hábitos simples para melhorar 
# Estacione seu carro num dos estacio-
namentos, é mais seguro; 
 
# Não estacione nas calçadas nem nos 
portões dos vizinhos; 
 
# Entre 10 minutos antes do início dos 
cultos, evitando movimentação; 
 
# Ocupe os primeiros lugares, pois isto 
ajuda as pessoas que vão chegando; 
 
# Não converse durante o prelúdio e 
poslúdio. Este é um tempo de prepara-
ção e gratidão pelo culto; 
 
# Fique atento ao comportamento do 
seu filho; 
 
# Desligue o seu celular ou coloque-o 
em modo “silencioso”. 

 

Louvor e Adoração..........Ministério 

de Louvor 

Oração de Gratidão 

Proclamação da Palavra  

Oração Final 

  

Café da Manhã  
Missionário 

Próximo domingo (08/11) teremos 
o nosso Café da Manhã  

Missionário a partir das 8h. Venha 
e traga algo gostoso para  

compartilharmos esse momento! 

CULTOS 
Domingo(manhã) - 9h44min 
Domingo(noite) - 19h44min 
Quarta-feira - 19h44min 

EBD 
Domingo - 8h29min 

MCA 
Domingo-18h30min 
MENSAGEIRAS DO REI 
Domingo– 18h30min 
 
 

EMBAIXADORES DO REI 
Sexta-feira - 19h30min 
 

CULTO DE ORAÇÃO 
Domingo - 7h59min 
Quarta-feira - 7h às 21h 
 

ESCOLA DE MÚSICA 
 2ª, 3ª, 5ª e 6ª Feira 

CULTO INFANTIL 
Domingo - 20h 
 

 

GRUPOS MUSICAIS 
 
CORO PROFª  
EUNICE TEIXEIRA 
Segunda e Quinta—20h 

GRUPO DOCE VOZ 
Quinta-Feira—19h 

MIN. DE LOUVOR 
Sexta-Feira—19h30min 

GRUPO LOUVAR-TE 
Sexta-Feira—20h30min 
 

Atividades da Semana  

CEU  
Nossos pequenos grupos  

Você está convidado a se unir a  um  
desses grupos que são benção pura. 

Programa Café com Cristo 
Todos os dias, de 9h às 10h na Rádio Boas 

Novas, 105.9 FM e na rede,  

http://www.boasnovascabofrio.com.br/ 

Ouça e divulgue! 

Junte-se à família do Braga 
Você pode ser recebido por três maneiras: 
aceitar a Jesus como Salvador e ser bati-
zado, transferência ou reconciliação. Entre 
em contato conosco, teremos imensa ale-
gria em ajudar você. Pegue uma ficha na 
recepção, entregue a alguém da liderança 

da Igreja ou na secretaria e seja  
bem-vindo! 

Jornada de Oração 
Toda quarta-feira, de 7h30min  
às 19h 30min. Nossa meta é  
preencher todos os horários.  

Participe com alegria da  
Obra do Senhor 

 Banco do Brasil  
Agência: 4075-4 / Conta: 4912-3 
Efetuando depósito, informe à  

tesouraria. 

Jovens Casados 
 
Venha participar conosco. 
Tem sido uma bênção! 
Domingo às 18h30min. 

Batismos 
Os que já se decidiram por Jesus, dese-
jando viver uma vida pautada por Seus 

ensinos e querem ser batizados, procurem 
um dos pastores da igreja e se apresen-

tem. Todos precisam ser orientados. 


