
 Ação Social 
     Precisamos reabastecer nossa  

dispensa para a Ação Social.  
Traga alimentos.   

Maiores informações com  
irmão Ozeas. 

    Feliz Aniversário 

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. 

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. 

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. 

Ceia do Senhor 
Próximo domingo (05/07)  
teremos a Ceia do Senhor.  
Participe com  
alegria! 

Café da Manhã 
Próximo domingo (05/07) teremos 

o Café da Manhã Missionário. 
Traga algo gostoso para  

compartilharmos esse momento! 

29– Lailla Viana 
29– Paulo de Assis 
30– Ailza Ramalho 
02/07– Gustavo Gomes 
03/07– Juarez Volotão 
04-/07– Ireni Xariff 
04/07– Maria Ivone de Assis 

Culto de Gratidão 
Dia 02/07 (Quinta-Feira) o irmão 

Gustavo fará um Culto de gratidão 
a Deus pelo seu aniversário em 

sua casa. Será a partir  
das 19h30min.  

Endereço: Rua Florianópolis, nº3, 
Lote 5B, Bairro Parque Burle. 

Todos estão convidados! 

Ensaio do Coro 
Acontece toda  

quinta-feira, às 20h. 
Sua presença é muito importante! 

Procure a MM Raquel Garcia. 

“Vinde cantemos ao Senhor; jubilemos 
à rocha da nossa Salvação. (Sl 95.1) 

 

 

 
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 

 

 

28/06/2015 
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  

Graça é graça 
 Jesus contou uma parábola que, em síntese, é: “Um 
pai de família saiu de madrugada a contratar traba-
lhadores para a sua vinha. Acertou um valor por dia. 
Na hora terceira, viu outros que estavam ociosos na 
praça e os contratou. Na hora sexta e nona, fez o 
mesmo. Na hora undécima, encontrou outros que es-
tavam ociosos porque ninguém os contratara e fez o 
mesmo com eles. À noite, foi acertar as contas, co-
meçando pelos derradeiros, até aos primeiros. Todos 
receberam o mesmo valor. Os que trabalharam o dia 
todo reclamaram, alegando injustiça. Ouviram: Ami-
go, não te faço agravo; não ajustaste tu comigo um 
valor?Toma o que é teu, e retira-te; eu quero dar a 
este derradeiro tanto como a ti.Ou não me é lícito fa-
zer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho 
porque eu sou bom?Assim os derradeiros serão pri-
meiros, e os primeiros derradeiros; porque muitos 
são chamados, mas poucos escolhidos”. 
 No reino de Deus é assim: uns ouvem o chamado e 

o servem por anos a fio. Outros, por um bom tempo. 

Ainda outros, chegam ao apagar das luzes. Todos 

recebem a mesma salvação. Isso é graça. 

No dia 24 de junho, nos despedimos do irmão Al-

berto Soares Moreno. Durante muito tempo rejeitou. 

Era simpático, gostava de oração e cultos em sua ca-

sa, ouvia atentamente, mas nunca assumiu uma de-

cisão. Na enfermidade, reconheceu Jesus como Sal-

vador. O que não lhe era comum, passou a ser, ora-

va sempre e pedia que os acompanhantes orassem 

com ele. Para muitos, testemunhou: “Agora, sou 

crente, da Igreja Batista do Braga, meu neto vai me 



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. 

batizar!”. Não teve o privilégio. 
 Um de seus últimos testemunhos foi ontem com um dos filhos: “Carlos, 
Deus está demorando muito a me levar, eu quero ir logo!”. Isso com sere-
nidade! E a mesma serenidade foi percebida durante todo o período de 
enfermidade desde que assumiu publicamente ser de Jesus. 
 Graça é graça. Sem palavras! Não espere um momento assim, ele pode 
não vir, entregue sua vida a Jesus enquanto há tempo. 

 

                                                                                 Pr. Neemias Lima 

Culto da Manhã 

Prelúdio........Ministério de Louvor 

Boas Vindas 

SÓ JESUS NOS CONDUZ  

PARA O CAMINHO ETERNO  

“Sonda-me, ó Deus, e conhece o 

meu coração; prova-me, e conhe-

ce as minhas inquietações.  Vê se 

em minha conduta algo te ofende, 

e dirige-me pelo caminho eter-

no.” (Salmos 139.24-25)  
 
Hino  462 HCC.............”Cristo me 
amou e me livrou” 

Oração de Louvor 

VINDE, CANTEMOS COM ALE-

GRIA AO SENHOR PORQUE 

O SENHOR É GRANDE É  DIG-

NO DE SER LOUVADO! 

 Leitura bíblica: (Salmo 95.1,2) 

Venha! Cantemos ao Senhor com 

alegria! Aclamemos a Rocha da 

nossa salvação. Vamos à presença 

dele com ações de graças; vamos 

aclamá-lo com cânticos   de louvor. 

  

Cântico...... Jesus, em tua presença  
Inspiração Musical ..............Ariadne 
(Dedicação de Dízimos e Ofertas) 
Louvor e Adoração....... (Cânticos - 
Seja Engrandecido e Aclame ao Se-
nhor) 
Proclamação da Palavra  

Oração Final  

 Poslúdio 

 

 

“Que darei eu ao Senhor, por todos os 
benefícios que me tem feito?” 

(Salmos 116.12)  

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://prazerdapalavra.com.br/cultos-relevantes/2954-ordem-de-culto-o-caminho-eterno
http://www.batistadobraga.org.br

