
 Ação Social 
     Precisamos reabastecer nossa  

dispensa para a Ação Social.  
Traga alimentos.   

 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 

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. 

Campanha de Missões Nacionais 
18/10– Abertura/ 27/12– Encerramento /  Alvo: R$20.000,00 
04, 05 e 06/12—Festa Missionária  
    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  

25 Anos de  
Programa de Rádio 

Amanhã (21/12), a partir das 19h, 
no Estacionamento da Igreja. 

Teremos participações de Grupos 
de Louvor e muito mais! 

20– Dc. Darcy Xariff 
Deus o abençoe! 

Assembleia Geral– Eleição 
de Diretoria Estatutária 
27 de Dezembro, às 9h44min 

“Porque um menino nos  
nasceu, um filho nos foi  

dado.” (Isaías 9: 6a) 

Musical de Natal! 
Próxima quarta-feira, dia 23/12, 

teremos a apresentação do  
Musical de Natal!  

Traga sua família e amigos!  
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  

20/12/2015 

O Pedido de Franciele e o Natal  
Em 2005, num culto em Macaé, conheci duas meninas 

Chamam-se Franciele e Ana. Num momento de oração, fui 
tocado pelo pedido de Franciele: “Que as criancinhas que 
não tem casa para morar tenham um lugar para passar este 
Natal”. Fiquei emocionado. 
     Quantas crianças não poderão participar de uma festa 
neste Natal! Jogadas debaixo de um viaduto, dormindo nas 
calçadas e nas obras em construção, passarão mais um Na-
tal sem poderem festejar com a família. E que dizer dos ido-
sos também? Enquanto muitos estão se esbaldando em su-
as comemorações, outros estarão sem perspectiva. Nossa 
festa não pode ser verdadeira se não nos preocuparmos e 
fizermos alguma coisa por eles. 

   O Natal não pode ser uma comemoração em que os feste-
jos sejam mais importantes. É preciso voltar-se para o cen-
tro das comemorações, Jesus Cristo. O aniversariante não 
pode ficar esquecido. O desenfreado consumismo proposto 
pelo comércio precisa ser avaliado pelos cristãos com muita 
seriedade. Em alguns casos, destoa-se grandemente da 
proposta de Jesus. 
    Veja bem, não sugerimos o cancelamento das festas e 
nem somos contra as comemorações natalinas. Estas são 
as que mais promovem reencontros, entrelaçamentos, arre-
pendimentos e novas decisões. Sugerimos que o foco seja a 
pessoa de Jesus e que as preocupações de Franciele sejam 
a de todos os cristãos verdadeiros. 

O pedido da menina, além de comovente, liga-se a um 
fato histórico: o menino Jesus não teve um lugar para nas-
cer. Foi para uma estrebaria. Dois mil anos depois, a huma-
nidade continua sem dar lugar a Cristo. Isso é muito perigo-
so, pois Ele é o dono do céu e da terra. A letra do hino 253 
do Cantor Cristão é crucial: “Não teve um palácio no mundo, 
o Senhor, nem honras lhe deram de Rei, Salvador; mas a 
manjedoura só pode encontrar, porque não havia mais outro 
lugar. Não há lugar pra Cristo em tua vida e lar? Terás então 
de ouvir dizer: No céu não tens lugar”. Quem não der lugar a 
Cristo aqui, não terá lugar no céu! 

Unamo-nos com vozes sinceras de louvor e adoração ao 



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

 
A GRAÇA DE NOSSO  

SALVADOR JESUS CRISTO 
NOS ALCANÇOU! 

Leitura Bíblica – (Lucas 2:10-14) 
Hino 26 CC .............”Rei Excelso” 
Oração de Louvor 
Inspiração Musical  

  
GRAÇA DIVINA E  

ETERNA,LUZ PARA O  
NOSSO CAMINHO! 

“O povo que caminhava em trevas 

viu uma grande luz;sobre os que 

viviam na terra da sombra da mor-

te raiou uma luz. (Isaías 9.2) 
 

(Dedicação de Dízimos  
e Ofertas) 

Louvor e Adoração........Ministério 
de Louvor 
(Cânticos:Rei da Glória e Grandes 
Coisas) 
Proclamação da Palavra 
Oração Final 
Poslúdio........Ministério de Louvor 

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”. 

Rei dos reis, Senhor dos senhores, que veio como menino, viveu como nós e foi à 
cruz do Calvário por nossa causa. O Calvário, único lugar que não era dele, era nos-
so, Ele o tomou para nos reconciliar com Deus. Com esse espírito, cantemos: “Vem, 
Jesus, habitar comigo! Em minha alma há lugar, ó vem já!”. 
    Com esse espírito, façamos coro com Franciele! Lutemos para que todos tenham 
um lugar para comemorar o Natal, sobretudo um lugar no céu! 

                                                                                                      Pr. Neemias Lima 

Natal 
“E deu à luz a seu filho primogênito, e  
envolveu-o em panos, e deitou-o numa  

manjedoura, porque não havia lugar 
para eles na estalagem.” (Lucas 2:7) 

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. 


