
 Ação Social 
     Precisamos reabastecer nossa  

dispensa para a Ação Social.  
Traga alimentos.   

Maiores informações com  
irmão Ozeas. 

    Feliz Aniversário 

Atendimento Psicológico  
     Dr° Paulo Cerqueira, atende em 

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

Valor: R$ 30,00 por sessão.  
Agende seu horário! 

Nota de Aviso 
Evite colocar seu carro em cima da 

calçada, isso pode gerar multa. 
Use um de nossos estacionamen-
tos. Seu carro ficará guardado com 

cuidado! 

Coral Feminino 
Atenção mulheres!! Nossos  

ensaios já começaram! Venha 
 participar deste lindo grupo!  

Maiores informações procure a  
irmã Lídia Rizzo. 

21– Raquel Garcia 
22– Dc. Ozeas Ornelas 
22– Roque Pacheco 
24– André Pacheco 

Alterando a data! 
Atenção mulheres! Alteramos a 

data do nosso Chá para o 
dia 11/07. Será às 16h aqui na  

sede da Igreja!! Agende esta data! 
Maiores informações procure  

a irmã Gessy. Batismos 
Dia 05/07 teremos a celebração 
dos Batismos!  Você que deseja 

ser batizado procure o Pastor para 
maiores orientações.  

Culto de Oração 
Toda semana, teremos dois cultos 

de oração, dirigidos pela MCA. 
Segundas e Sextas-Feiras, às 16h. 

Venha orar conosco! 

Almoço da MCA 
Dia 19/07, a partir das 12h, aqui 
na sede da Igreja. Maiores infor-
mações procure a irmã Gessy. 

“É necessário que Ele cresça e  
que eu diminua.” (João 3.30) 

 

 

 
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 

 

 

21/06/2015 
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  

Elvis Presley está no céu? 
 É sabido que Elvis, ainda menino, frequentava uma Igreja 
cristã, confessando Jesus como Salvador. Jovem, se envol-
veu com drogas e teve fim trágico. Segundo os mais próxi-
mos, seus últimos dias foram partilhados com momentos em 
que ele pedia para se cantar os hinos preferidos. E sentia 
paz. 
 Numa roda de pastores, perguntei se veremos Elvis no 

céu. Quase fui excomungado. Arrisquei-me à mesma consul-

ta num grupo de pastores respeitadíssimos do Brasil. Veja o 

comentário do Pr. Eli Fernandes, da Igreja Batista da Liber-

dade, São Paulo, um dos grandes pensadores que temos:  

“Não entendi porque pastores quase te excomungaram por 
isso! Não somos nós os que decidem quem entra ou não no 
céu! Nem os méritos de um homem!"Pela graça sois salvos 
por meio da fé"! 

Se Elvis teve oportunidade, em seus últimos momentos de 

vida de se arrepender de seus pecados, reconciliar-se (pois 

conhecia Jesus, foi criado numa igreja, inclusive batizado 

quando júnior), confessando Jesus como seu Salvador, está 

no céu! 

Quem de nós poria o ladrão da cruz que ladeava Jesus no 
céu? Quem daqueles que ele vilipendiou o imaginaria nos 
céus? Mas, o ladrão "Dimas" está nos céus! Não são os mé-
ritos do homem! É a salvação pela graça! 

Meu problema é outro: é não ver, um dia, nos céus, quem 

eu certamente poria!Em matéria de salvação eu só tenho 

certeza mesmo de uma: da minha. Só Deus conhece os sal-

vos. Cada um de nós que diga o mesmo! É algo pessoal.  

Em matéria de coração do homem, só Deus conhece todas 

as coisas, convicções, vida. 

Eu me preparo pra ver nos céus muitos, como "Dimas", 

salvos no ultimo momento, nos últimos minutos, segundos. 

E, enquanto houver vida, haverá  esperança. Esse é o Evan-

gelho da GRAÇA E DA MISERICÓRDIA que Jesus quis pas-

sar quando propôs a Parábola do Filho Pródigo; o Evangelho 



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. 
Maiores informações procure a  

irmã Ligia Pacheco. 

da Esperança, mesmo aquele filho todo arrebentado! Enquanto houver vida haverá 
ainda uma ultima chance. Galardão será outra coisa e que não entendo. E não tenho 
porque entender. Quero ver ELVIS NOS CÉUS, O LADRÃO DA CRUZ NOS CÉUS! 

Eu estarei lá - não por meus méritos! - para ver quem eu em minha justiça pífia 
jamais poria! Misericórdia em Deus vai muito mais além do que a capacidade de 
qualquer homem de conceituar essa bendita misericórdia!". 
E são as misericórdias de Deus, isto sim, a causa de eu não ser consumido. De não 
sermos consumidos!”. 

E você, quando partir daqui, estará no céu? Mais importante que saber se Elvis 
está ou não no céu é ter certeza que entregou a vida para o Senhor Jesus e que o 
céu te aguarda. 
 Conhece alguma pessoa que precisa ouvir sobre o céu? Fale de Cristo para ela. 

                          

                                                                                                        Pr. Neemias Lima 

Culto da Manhã 

Prelúdio.....................Instrumental 
 
Boas vindas...................Dirigente 
 
Oração de louvor 
  
Canto: 398 CC “Sou Feliz”  
             
Leitura bíblica I João 1: 6-7 

 
“Se afirmarmos que temos comu-
nhão com ele, mas andamos nas 
trevas, mentimos e não pratica-

mos a verdade. Se, porém, andar-
mos na luz, como ele está na luz, 
temos comunhão uns com os ou-
tros, e o sangue de Jesus, seu Fi-
lho, nos purifica de todo pecado”. 

Canto: „Tu somente és Deus  
Leitura Bíblica Deuteronômio 
15:11 / Efésios 5:2 
 
“Pois nunca deixará de haver po-
bre na terra; pelo que te ordeno, 
dizendo: Livremente abrirás a tua 

mão para o teu irmão, para o teu ne-
cessitado, e para o teu pobre na tua 
terra. (...) // E andai em amor, como 

também Cristo vos amou, e se entre-
gou a si mesmo por nós, em oferta e 
sacrifício a Deus, em cheiro suave”. 

 
Dedicação de Vidas e Ofertas  
(Hino 193 HCC “Maravilhosa Graça”/ 
Manancial / Rendido Estou”) 
Oração de Gratidão 
  
Mensagem 
Canto: Doce Nome 
Oração 
Poslúdio........................Instrumental 
 

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 
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 Mensagem de Amor 
2ª a 6ª 17h- 105.9FM e 93.7 FM - 5min  

2ª a 6ª - 93.7 FM - 8h às 9h 

Sexta-feira– 105.9FM– 9h às 10h 

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! 

Sala de Oração 
    Em nosso site, você pode apresentar 
seus motivos de oração. Acesse o site 

e entre em contato com a gente: 
www.batistadobraga.org.br 

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. 

Projeto de Música 

Procure a MM Raquel Garcia e  
informe-se sobre as aulas. 

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.batistadobraga.org.br

