
Ceia do Senhor 
Próximo domingo, 06/12, teremos 

a Ceia do Senhor pela manhã. 
Celebremos com alegria! 

 

    Feliz Aniversário 
29– Angélica Cristina 
29– Verbena Elionor 
01/12– Everson Pacheco 
02/12– Ademir Alves 
02/12– Valkíria Rangel 
04/12– Ilka Telles 
05/12– Norma Cristina 

Campanha de Missões Nacionais 
18/10– Abertura/ 13/12– Encerramento /  Alvo: R$20.000,00 
04, 05 e 06/12—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  

Dia do Diácono  
Batista do Braga 

Dia 06/12, domingo pela manhã,  
teremos a Celebração alusiva ao 

Dia do Diácono Batista. 

25 Anos de  
Programa de Rádio 

Dia 21 de Dezembro, a partir das 
19h, no Estacionamento da Igreja. 
Teremos participações de Grupos 

de Louvor e muito mais! 

Café da Manhã  
Missionário 

Próximo domingo, será o nosso 
Café da Manhã Missionário. Traga 
algo gostoso para compartilharmos 

esse momento! 

Dia 9 de Dezembro 
19h44 min 

Celebração com Bombeiros,  
Policiais Civis e Policiais Militares. 

Pregador: Pr. Neemias Lima 
Coordenação: Pr. Vinicius Moreno 

Convide pessoas! 

Próxima Quarta-Feira 
Celebração 10 Anos de  

Casamento Pr. Vinicius e Virgínia. 
Pregador: Pr. Gustavo  

(São Gonçalo) 

 

 

 
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  

29/11/2015 

Um salmo missionário 

    Assim começa o poeta o texto do salmo 67: “Deus tenha 

misericórdia de nós e nos abençoe; e faça resplandecer o 

seu rosto sobre nós”. Pede a bênção, mas apresenta 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 be-

nefício próprio. Nossa maior alegria deve passar pelo viés 

de ver acontecer: “Louvem-te a ti, ó Deus, os povos; louvem

-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, 

pois julgarás os povos com eqüidade, e governarás as na-

ções sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos; louvem

-te os povos todos”. 

    A perspectiva do poeta é que a salvação trará benefícios 

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

nosso Deus, nos abençoará”. É verdade que devemos nos 

engajar em movimentos que lutem por melhores dias do pla-

neta, mas não nos esqueçamos que o ser humano transfor-

mado por Deus transforma o que está em sua volta. 

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

do, discursava sobre melhor vida no planeta. Raciocinei: pra 

que ar melhor, se ele não terá pulmão?! 

 

   Nota: Estamos na reta final de nossa campanha missioná-

ria, faltam 14 dias, esforce-se mais ainda, teremos uma 

grande vitória!  

 

                                        Pr. Neemias Lima 
 



Culto da Manhã 
Boas-Vindas 
Prelúdio..........Ministério de Louvor 
Oração de Louvor 
 
AGRADECIDOS ESTAMOS POR-

QUE ATÉ AQUI NOS AJUDOU  
O SENHOR! 

 
Cântico: “Logo de manhã” (401 
HCC) 
“Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, 
com todo o meu coração, e glorifi-
carei o teu nome para sem-
pre...Porém tu, Senhor, és um 
Deus cheio de compaixão, e pie-
doso, sofredor, e grande em benig-
nidade e em verdade.” (Salmos 
86:12,15) 
Louvor e Adoração.......Ministério 
de Louvor 
Leitura Bíblica: (Salmos 90.1-
6,12,14) 
Todos:SENHOR, tu tens sido o 
nosso refúgio, de geração em ge-
ração antes que os montes nas-
cessem, ou que tu formasses a 
terra e o mundo, mesmo de eterni-

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. 

Atendimento Pediátrico 
Drª Etienne atende, em nossa  

Igreja, 4ª Feira, crianças caren-
tes, no horário de 14h às 16h.  

Se você conhece alguma  
criança que precisa de atendi-

mento procure a Secretaria para 
agendar a consulta. 

dade, tu és Deus. Tu reduzes o ho-
mem à destruição; e dizes: Tornai-
vos, filhos dos homens. Porque mil 
anos são aos teus olhos como o dia 
de ontem que passou, e como a vi-
gília da noite.  
 
Dirigente:Tu os levas como uma 
corrente de água; são como um so-
no; de manhã são como a erva que 
cresce. De madrugada floresce e 
cresce; à tarde corta-se e seca.  
 
Todos:Ensina-nos a contar os nos-
sos dias, de tal maneira que alcan-
cemos corações sábios.  
Farta-nos de madrugada com a tua 
benignidade, para que nos regozije-
mos, e nos alegremos todos os nos-
sos dias.  
Inspiração Musical 
Momento Missionário – Tema, Di-
visa e Hino 
(Dedicação de Vidas e Ofertas) 
Proclamação da Palavra 
 
Oração Final 
Poslúdio 

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. 


