
 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 

Atendimento Psicológico  
     Dr° Paulo Cerqueira, atende em 

nossa igreja, das 18:00  
às 20:30hs. 

Valor: R$ 40,00 por sessão.  

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! 

21– Liliane Vidal  
22– Leon Oliveira 

Deus os abençoe! 

Reunião da MCA 
Nossas reuniões acontecem todo 
domingo, às 18:30h. Dia 23/08, o 
tema do estudo será “Relacionar-
se através do perdão. Viva acima 
da ofensa.” A irmã Katia Moreno 
dará o estudo. Venha participar.  

Tem sido bênção! 

 

 

 
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 

 

 

16/08/2015 
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  

É hora da galera 
 Galera pode ter vindo do Catalão ou Genovês galera, alte-

ração do antigo italiano galea, do Grego usado em Bizâncio 
para designar o tubarão.Daí também derivou o galeão, um 
veleiro igualmente usado para comércio ou guerra, de maior 
tamanho e capacidade. Hoje é usada para designar “grupo 
de pessoas”, possivelmente em referência ao grupo de pes-
soas transportado na embarcação. 

É assim que eles se tratam: galera. A relação com o signi-

ficado original da palavra nada tem a ver. Mas é exatamente 

esta a sua marca, questionar tudo que é considerado correto 

por aqueles que estão mais adiantados em idade. Isso não é 

atitude maldosa nem afrontadora, apenas faz parte de seu 

tempo. O que um adulto faz com muito cuidado, o jovem faz 

a mil por hora.Para Jeanne Roland, “A juventude é presunço-

sa, a velhice tímida, porque a primeira quer viver e a segun-

da já viveu”. 

Conciliar esse fenômeno é um exercício que exige maturi-
dade dos que já experimentaram esse momento. É muito 
mais responsabilidade do adulto entender o jovem do que 
este àquele. A conclusão de Alfred de Vigny é recomendável: 
“O que é uma grande vida senão um pensamento da juventu-
de realizado pela idade madura?”. 

 Por outro lado, cabe ao jovem frear um pouco todos os 

seus impulsos e submetê-los à melhor decisão, pois, segun-

do Nelson Rodrigueis, “O jovem tem todos os defeitos do 

adulto e mais dois: o da inexperiência e o da imaturidade”. 

Atente bem: frear um pouco. Não frear tudo. Carro nenhum 

anda com freio puxado. Então, adulto, entendamos a neces-

sidade da velocidade jovial. 

Para nós, Família Batista do Braga, hoje começa uma 
quinzena com velocidade total. Estilo montanha russa. Muita 
emoção. Mas que alegria, são os nossos filhos, netos, sobri-
nhos, a geração que continuará nossa história, isso deve nos 
alegrar. Teremos pregadores pela primeira vez, músicos iné-

ditos, descobertas de talentos, reflexões sérias, congresso 
e muita vontade de cumprir o chamado de Cristo. Louve a 



Culto da Manhã 

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

 
PERMANECEMOS EM CRISTO… 

…CELEBRANDO COM LOUVORES 
Leitura Bíblica: Daniel 2.20-22. 
 
Dirigente: Louvado seja o nome de 
Deus para todo o sempre; a sabedoria 
e o poder a ele pertencem. 
Congregação: Ele muda as épocas e 
as estações; destrona reis e os estabe-
lece. Dá sabedoria aos sábios e conhe-
cimento aos que sabem discernir. Re-
vela coisas profundas e ocultas; conhe-
ce o que jaz nas trevas, e a luz habita 
com ele. 
 
Oração de Louvor 
Canto – Hino 202 HCC.........”Ele é teu 
e meu Senhor”  
Louvem o Senhor, todas as nações; 
exaltem-no, todos os povos! Porque 
imenso é o seu amor leal por nós, e 

a fidelidade do Senhor dura para 
sempre. Aleluia! 

(Salmo 117) 

Inspiração Musical 
 

 …ORANDO E CONFIANDO EM  
TODAS AS OCASIÕES 

 
Leitura bíblica: Romanos 8: 24,27 
Dirigente: Pois nessa esperança fomos 
salvos. Mas, esperança que se vê não é 
esperança. Quem espera por aquilo que 
está vendo? 
Mulheres: Mas, se esperamos o que ain-
da não vemos, aguardamo-lo paciente-
mente. 
Homens: Da mesma forma, o Espírito nos 
ajuda em nossa fraqueza, pois não sabe-
mos como orar, mas o próprio Espírito 
intercede por nós, com gemidos inexprimí-
veis. 
Todos: E aquele que sonda os corações 
conhece a intenção do Espírito, porque o 
Espírito intercede pelos santos, de acordo 
com a vontade de Deus. 

 
(Dedicação de Dízimos e Ofertas) 

Louvor e Adoração..............Ministério de 
Louvor 
Proclamação da Palavra 
Oração Final – Poslúdio 

Deus por eles e elas. Nós acreditamos em vocês! E vocês serão grandes bênçãos 
neste mundo! 

 E a vocês, jovens, lembramos o que Salomão escreveu: “Alegra-te, jovem, na tua 
mocidade, e anime-te o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos cami-
nhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos; sabe, porém, que por todas estas 
coisas Deus te trará a juízo.Afasta, pois, do teu coração o desgosto, remove da tua 
carne o mal; porque a mocidade e a aurora da vida são vaidade.Lembra-te também 
do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e che-
guem os anos em que dirás: Não tenho prazer neles” - Eclesiastes 11.9-10; Eclesi-
astes 12.1. 
 Unamos-nos a eles e voltemos um pouco ao tempo que nos deixou saudades. 
 Vai fundo, galera! 

 

                                                                                                     Pr. Neemias Lima 

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 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. 

http://www.letrasonora.com.br/tag/celebrando/
http://www.letrasonora.com.br/tag/conhecimento/
http://www.letrasonora.com.br/tag/conhecimento/

