
  

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. 

Nota da Equipe de Som e 
Multimídia 

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

minutos antes do culto. 

Atendimento Psicológico 
  

Dr° Paulo Cerqueira, atende em nos-
sa igreja terças e quintas  

das17h às 19h. 
Valor: R$ 40,00 por sessão.  

Agende seu horário! 

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. 

Área Financeira 
Com o objetivo de melhorar os  

serviços, a área financeira da Igreja 
está com novos procedimentos  

quanto a pagamentos e liberação 
de verbas. Os segmentos  

devem se  
informar junto aos responsáveis 

 
3– Juarez Volotão 

4– Irani Peixoto 
6– Stéfany Mendes  

9-Jozelma Xariff 
 
 

Deus os abençoe! 

    Feliz Aniversário 

O CURSO FOI  
TRANFERIDO PARA UMA 

DATA QUE SERA  
DIVULGADA  

POSTERIOMENTE!!! 

 

 

Pastores 
 

João T. de Lima 

(Emérito in memoriam) 
Neemias S. Lima 

(Presidente) 

 

 Pastores Membros 
Jorge  

(Evangelismo) 
Thadeu Gomes 

(Jovens e Adolescentes) 

Vinicius Moreno 

 

 

 
 

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  

03/07/2016 

Pecado rouba alegria 
 

 Como o Salmo 32, o 51 narraa experiência tris-
te do pecado cometido por Davi. A tristeza não era, 
necessariamente, pelo pecado, mas por ter brincado 
com ele, ou seja, tentado encobrir e dar o jeito por 
conta própria. Pecar, em si, não é problema, consi-
derando que todos somos pecadores. O problema é 
brincar com ele. 
 Pouco percebido, um dos maiores problemas 
causados pelo pecado é a perda da alegria da sal-
vação. Assim se expressa Davi: “Torna a dar-me a 
alegria da tua salvação, e sustém-me com um espí-
rito voluntário” - v. 12. E Davi sentia-se triste e sem 
humor. 

Perder a alegria é uma realidade do pecado. 
Mas, também, é possível receber de volta. O cami-
nho é apresentado com clareza:  
1º - Confissão. “Porque eu conheço as minhas 
transgressões, e o meu pecado está sempre diante 
de mim. Contra ti, contra ti somente pequei, e fiz o 
que é mal à tua vista, para que sejas justificado 
quando falares, e puro quando julgares”.  
2º - Súplica. “Tem misericórdia de mim, ó Deus, se-
gundo a tua benignidade; apaga as minhas trans-
gressões, segundo a multidão das tuas misericór-
dias. Lava-me completamente da minha iniqüidade, 
e purifica-me do meu pecado”. 
3º - Arrependimento. “Cria em mim, ó Deus, um co-
ração puro, e renova em mim um espírito reto”. 
 Encontra-se triste por causa do pecado? Peça 
a Deus de volta a alegria! 

 Pr. Neemias Lima 



Hábitos simples para melhorar 
 

# Estacione seu carro num dos  
estacionamentos, 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 preparação 
e gratidão pelo culto. 

 
# Fique atento ao comportamento do seu 

filho. 

Hino193HCC  

”Maravilhosa Graça” 

 

Comunicações - 

 

Ministério de Louvor..............(2) 
( Dedicação de Dízimos e Ofertas) 

 
Proclamação da Palavra 

 
Ceia do Senhor 

 
Hino 142 CC..............”Pão da vida” 

 
Oração 

 

Hino137HCC........”Porque vivo está 
 

Poslúdio....................... Piano e Sax 

CELEBRAÇÃO DOMINGO 

MANHÃ 03-07-16 

 

Prelúdio...........Ministério de louvor 

 

Boas Vindas 

Leitura Bíblica Alternada :  

Tito 2:11-14 

Dirigente - 11 - Porque a graça sal-

vadora de Deus se há manifestado a 

todos os homens, 

 

Congregação -12- Ensinando-nos 

que, renunciando à impiedade e às 

concupiscências mundanas, 

vivamos neste presente século sóbria, 

e justa, e piamente, 

 

 Dirigente - 13- Aguardando a bem-

aventurada esperança e o apareci-

mento da glória do grande Deus e 

nosso Senhor Jesus Cristo; 

 

Todos - 14- O qual se deu a si mesmo 

por nós para nos remir de toda a ini-

qüidade, e purificar para si um povo 

seu especial, zeloso de boas obras  

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

EBD 
Domingo - 8h29min 

MCA 
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 ma-
neiras: aceitar a Jesus como Salva-
dor e ser batizado, transferência ou 
reconciliação. Entre em contato co-
nosco, teremos imensa alegria em 

ajudar você. Pegue uma ficha na re-
cepção, entregue a alguém da lide-
rança 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. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/tt/2/11-14

