
 Ação Social 
     Precisamos reabastecer nossa  

dispensa para a Ação Social.  
Traga alimentos.   

Mais informações com  
irmão Ozeas. 

 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. 

    Feliz Aniversário 

Atendimento Psicológico  
     Dr° Paulo Cerqueira, atende em 
nossa igreja, das 18:00 às 20:30hs. 

Valor: R$ 40,00 por sessão.  
Agende seu horário! 

Nota de Aviso 
Evite colocar seu carro em cima da 
calçada, isso pode gerar multa. Use 
um de nossos estacionamentos. Seu 

carro ficará guardado protegido 

Coral Feminino 
Atenção, mulheres! Nossos  

ensaios acontecem aos  
domingos, às 18h. 

Mais informações procure a  
irmã Lídia Rizzo. 

Louvemos ao Senhor com alegria! 

11– Nilvânia Carvalho  
13– Rosângela Senna 
14– Ezequias Constança 
15– Nilva Marins 
16– Marli Sarcinelli 
16– Paulo Cezar Lins 
17– Rose Silvério 

Deus os abençoe! 

Cerimônia de Casamento 
Está chegando o grande dia do 

Casamento do Pr Thadeu e  
Marianne!!! Vamos prestigiá-los 
com alegria neste dia tão espe-
cial! A cerimônia será dia 07 de  

Novembro, às 19h, na 2ª Ig.  
Batista de Cabo Frio, que fica  

na Rua Elpídio Barbosa  
Guimarães, nº 59, Jd. Caiçara. 

 Deus os abençoe!! 

Campanha Derrotando Gigantes 
Próxima Quarta-Feira—19h44min 

 
 Tema: Três coisas 
que o ser humano  
precisa saber sobre si. 
 
Profª. Lair Apolinária 
Venha e traga alguém  
com você! 

Culto do +1 
Dia 25/10 (Domingo) 

 teremos O Culto do +1.  
O desafio é você vir e 

 trazer +1 amigo!!  
Será uma 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 

 

 

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  

11/10/2015 

Ensina a criança 

   Minha irmã mais velha, Nelma, era criança, bem 

criança. Nossa família morava na roça, num sítio, e 

fazia divisa com outros. A vizinhança na roça signifi-

ca morar a alguns minutos e até hora de distância de 

uma casa para outra. Na cidade, às vezes, a vizi-

nhança significa a mesma parede dividindo as casas. 

Uma das famílias vizinhas era muito amiga. Um 

dia, minha irmã foi à casa dessa família para fazer 

alguma coisa. Na volta, viu uma lata velha jogada no 

chão (parece-me que é daquelas de gordura de co-

co, lembra-se!?) e, para alguma satisfação como 

brinquedo, trouxe para nossa casa. Chegando cá, 

minha mãe perguntou-lhe: “Onde você encontrou es-

sa lata?”. “No quintal de dona... (não me lembro o 

nome da vizinha)”, respondeu Nelma. “Ela te deu?”, 

voltou a perguntar. Recebendo “não” como resposta, 

minha mãe sentenciou: “Vá até à casa dela e devol-

va a lata. Nada se pega de ninguém”. O mesmo per-

curso foi feito num causticante sol para devolver uma 

lata velha. 

Pode parecer exagero. Afinal, uma lata velha joga-

da no quintal sem qualquer valor, nem monetário 

nem emocional. Mas não é. Atitude como essa é que 

ajuda a formar o caráter de crianças. Criança sem 

um presente para festejar fica triste. Criança sem im-

pressão no caráter fica sem vida. Criança sem um 

presente para festejar sofre por alguns dias. Criança 

sem impressão no caráter sofre a vida toda. 



Culto da Manhã 
Prelúdio.........Ministério de Louvor 
Boas Vindas 

Justo é o nosso Deus em  
todas as suas Obras! 

Leitura Bíblica – Deuteronômio 
13:18 
Ele é a Rocha, 
as suas obras são perfeitas, 
e todos os seus caminhos são jus-
tos. 
É Deus fiel, que não comete erros; 
justo e reto ele é.  
 
Hino  02CC – “Justo és Senhor” 
 
Pois tu, Senhor, abençoas o jus-
to;o teu favor o protege como um 
escudo.  
Deus justo,que sondas a mente e 
o coração dos homens,dá fim à 
maldade dos ímpios e ao justo dá 
segurança. (Jó;36.7, Salmos 5:12) 
 
Momento de Oração e Contrição 
Inspiração Musical..Cláudia Mara 
 

Estamos nas comemorações do Dia da Criança. Que tipo de investi-

mento temos feito na vida delas? Que tipo de gente teremos daqui a al-

guns anos? Com certeza, teremos adultos que receberam as impressões 

que deixamos em seu caráter. 

Diz a Bíblia: “Ensina a criança no caminho em que deve andar e até 

quando envelhecer não se desviará dele” - Provérbios 22.6. 

Que nossas crianças recebam o melhor presente de nós: a formação de 

um bom caráter. 

 

                                                                            Pr. Neemias Lima 

Justo,Fiel e misericordioso  
é o nosso Deus... 

 (Dedicação de Dízimos e Ofertas)  
Louvor e Adoração..Min de Louvor 
Proclamação da Palavra 
Oração Final 
Poslúdio..........Ministério de Louvor 

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”. 

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. 

http://www.bibliaon.com/versiculo/deuteronomio_13_18/
http://www.bibliaon.com/versiculo/deuteronomio_13_18/
http://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_5_12/

