
 Ação Social 
     Precisamos reabastecer nossa  

dispensa para a Ação Social.  
Traga alimentos.   

Mais informações com  
irmão Ozeas. 

Nota da Equipe de Som e  
Multimídia 

Músicas para solos deverão ser  
entregues em Pen Drive ou CD dez 

minutos antes do culto. 

    Feliz Aniversário 

Nota de Aviso 
Evite colocar seu carro em cima da 

calçada, isso pode gerar multa. 
Use um de nossos estacionamen-
tos. Seu carro ficará guardado com 

cuidado! 

Coral Feminino 
Atenção, mulheres!! Nossos  
ensaios acontecem domingo  
depois da EBD e às 18:30h. 
Mais informações procure a  

irmã Lídia Rizzo. 

Reunião de Oração 
Toda semana, teremos dois cultos 

de oração, dirigidos pela MCA. 
Segundas e Sextas-Feiras, às 16h. 

Venha orar conosco! 

03– Eli Ramalho 
03– Methusael dos Santos 
04– Etelvina Soares 
06– Selma Benevenuto 
07– Shirlei de Oliveira 
07– Welian de Souza 

Ensaio do Coral 
Estamos ensaiando um grande 
Musical para o Aniversário de  

nossa Igreja! Venha participar com 
alegria! Nossos ensaios aconte-
cem 2ª e 5ª feira, às 20h. Mais  

informações procure a  
MM Raquel Garcia. 

Sábado de Ação Social 
 Dia 15/08 teremos um dia de  

Ação Social aqui na Igreja! Será a 
partir das 9h. Teremos corte de 
cabelo, aferição de pressão e  

glicose entre outras coisas. Mais 
informações procure a irmã Alda.  

EBD e Culto Infantil 
Quer que seu filho cresça com  
saúde espiritual? Traga-o aos  

Domingos: 8h30min - EBD 
20h - Culto Infantil 

Crianças de 3 a 9 anos. 
Mais informações procure a  

irmã Ligia Pacheco. 

―Todas as vossas coisas sejam  
feitas com amor.‖ (1 Coríntios 16:14) 

 

 

 
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 

 

 

02/08/2015 
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 / 9225-2268  

Há 26 anos 
Lembro-me como se fosse hoje: 02 de agosto de 1989. 

Uma capela de madeira, um culto festivo, uma série de 
interrogações - minhas e da Igreja, solteiro e com muito 
desejo de servir, aprender, pastorear e ser pastoreado. 

Sinceramente, não sei que avaliação o Senhor me dará, 

mas tenho certeza absoluta, sou feliz com a Igreja, única, 

que tive a responsabilidade de pastorear efetivamente - 

algumas, o fiz interinamente. 

Passados 26 anos, tenho alguns tesouros, dentre eles 
se destacam a esposa querida, Ilcimar, e os filhos abenço-
ados e bênçãos para nós, João Marcos e Raquel. E uma 
Igreja que nunca esquecerei. 

Três declarações são relevantes neste momento: 

1ª - Deus foi, é e sempre será bondoso comigo. Como 
também com todos os seres humanos. A diferença, talvez, 
resida no fato de reconhecimento de sua bondade. Alguns 
insistem em não ver Deus nas situações da vida. 

2ª - A Igreja do Braga é especial. Ao chegar aqui, en-

contrei irmãos e irmãs com experiência cristã maior que 

minha própria vida. Alguns, filhos de pastores, o que lhes 

dava mais autoridade ainda. Todos foram extremamente 

pacientes comigo. Louvo a Deus pela vida deles e de toda 

a igreja. 

3ª - Minha família, especialmente Ilcimar, João Marcos 
e Raquel - é bênção na minha vida. Sem eles, nada sou, 
humanamente falando. Acima deles, só Deus. É de se re-
gistrar que, aqui, recebi os três e me despedi de meu pai e 
minha mãe, Alício e Noemy. 

Sei que alguns verão mérito em mim, mas na essência, 
tudo é bondade do Senhor. A Ele, pois, toda a honra e 
toda a glória, hoje, e eternamente! 

 

                                                             Pr. Neemias Lima 



Culto da Manhã 

Prelúdio.........Ministério de Louvor 
Boas Vindas 

A  RESSURREIÇÃO  

CERTIFICA... 

… Jesus é o fundamento abso-

luto da verdade e da justiça 

O anjo disse às mulheres: "Não 

tenham medo! Sei que vocês es-

tão procurando Jesus, que foi cru-

cificado.Ele não está aqui; ressus-

citou, como tinha dito.   

(Mateus 28.5-6) 
Oração de Louvor 
Canto – 462 HCC.........”Cristo me 
Amou e me Livrou‖  

 

...Por seu amor e sua graça, ver-

dadeiramente fomos perdoados 
Leitura Bíblica : (Efésios 2.1-9) 
Todos: Vocês estavam mortos 
em suas transgressões e peca-
dos, nos quais costumavam viver, 
quando seguiam a presente or-
dem deste mundo e o príncipe do 
poder do ar, o espírito que agora 
está atuando nos que vivem na 
desobediência. 
Homens: Anteriormente, todos 
nós também vivíamos entre eles, 
satisfazendo as vontades da nos-
sa carne, seguindo os seus dese-
jos e pensamentos. Como os ou-
tros, éramos por natureza merece-
dores da ira. 
Mulheres: Todavia, Deus, que é 
rico em misericórdia, pelo grande 
amor com que nos amou, deu-nos 

Hábitos simples para melhorar 
 
# Estacione seu carro num dos es-
tacionamentos, 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 che-
gando; 
 
# Não converse durante o prelúdio 
e poslúdio. Este é um tempo de 
preparação e gratidão pelo culto; 
 
# Fique atento ao comportamento 
do seu filho; 
 
# Desligue o seu celular ou coloque
-o em modo ―silencioso‖. 
 

vida juntamente com Cristo, quando 
ainda estávamos mortos em trans-
gressões — pela graça vocês são 
salvos. 
 
Inspiração Musical 
Momento de Oração Intercessória 

(Dedicação de Dízimos e Ofertas) 
Louvor e Adoração.........Ministério de 
Louvor 
Proclamação da Palavra 
Ceia do Senhor – (Canto – hino 
89CC, e 123CC) 
Oração Final – Poslúdio 
 

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

EBD 
Domingo - 8h29min 

MCA 
Domingo-18h 
MENSAGEIRAS DO REI 
Sexta-Feira - 20h00 
 
 

EMBAIXADORES DO REI 
Sexta-feira - 19h30min 
 

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

ESCOLA DE MÚSICA 
 2ª, 4ª, 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 Mensagem de Amor 
2ª a 6ª 17h- 105.9FM e 93.7 FM - 5min  

2ª a 6ª - 93.7 FM - 8h às 9h 

Sexta-feira– 105.9FM– 9h às 10h 

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. 


