
 Ação Social 
     Precisamos reabastecer nossa  

dispensa para a Ação Social.  
Traga alimentos.   

Maiores informações com  
irmão Ozeas. 

Nota da Equipe de Som e  
Multimídia 

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

minutos antes do culto. 

    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. 

Reunião 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. 

06– Stéfany Mendes 
10– Edmilce Maciel 
11– Clodoaldo Leite 

Deus abençoe! 

Ensaio do Coro 
Estamos ensaiando o Musical para 
apresentarmos no Aniversário da 

Igreja! Venha participar com alegria 
deste lindo Coral! 

Ensaios às 5ª feiras, 20h. 

 
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. 

Workshop de Cordas 
Acontecerá no dia 24/07, a partir 

das 19h, na sede da Igreja. 
Professor Sérgio Gabriel é o  

Organizador do evento. 
Venha participar, é imperdível! 

Entrada gratuita.  
Aberto a todos os públicos! 

Recital da Escola  
De Música 

Os professores e alunos da Escola 
de Música convidam seus  

parentes e amigos para o nosso  
Recital que será no dia 05/08 a 

partir das 19h44min aqui na sede 
da Igreja. Será uma bênção! 

“Tudo quanto tem fôlego louve ao 
Senhor.” (Salmos 150.6) 

 

 

 
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 

 

 

05/07/2015 
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  

Como agradecer 

  O Salmo 116.12 é muito conhecido: “Que darei eu 

ao Senhor por todos os benefícios que me tem fei-

to?”. A versão “A mensagem” registra assim: “Como 

posso compensar o Eterno pelas bênçãos que ele 

derramou sobre mim?”. 

  Nossa tendência é pedir de mais e agradecer de 

menos. Somos prontos a pedir e, às vezes, até a exi-

gir, mas, na hora da gratidão, fugimos. 

  O salmista, preocupado em não cometer tal erro, 

tenta resolver a questão da retribuição a Deus, mas o 

que ele encontra de resposta é exatamente receber 

ainda mais de Deus, neste caso a salvação. O verso 

13 assinala: “Tomarei o cálice da salvação, e invoca-

rei o nome do Senhor”. Na versão “A Mensagem”, 

lemos: “Erguerei bem alto a taça da salvação - um 

brinde ao Eterno!”. 

   Mas, você quer ser grato a Deus pelas incontáveis 

bênçãos recebidas? 1º - Viva em comunhão com o 

seu próximo. A maior gratidão a Deus é viver em co-

munhão com o semelhante. 2º - Viva no dia a dia os 

ensinos de Jesus. Não existe gratidão a Deus com 

prática errada de vida. 3º - Viva nesta vida com a 

perspectiva da eternidade. Tudo passará, aqui esta-

mos de passagem. A casa do Pai não é aqui. Passa-

remos muito mais tempo com Deus na eternidade do 

que aqui. 
   Seja grato com uma vida disposta a servir, a viver 
corretamente e olhar para a eternidade. 
                                                 Pr. Neemias Lima 



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. 

Culto da Manhã 

Prelúdio.........Ministério de Louvor 
Boas Vindas 

 
DESEJAMOS SENHOR  

CAMINHAR NA  SUA LUZ! 
 
Canto -Hino (401HCC)....“Logo de 
Manhã” 
Leitura Bíblica: (1 João 1:5-2:2) 
 
Dirigente:"Ora, a mensagem que, 
da parte dele, temos ouvido e vos 
anunciamos é esta: que Deus é 
luz, e não há nele treva nenhuma. 
Se dissermos que mantemos co-
munhão com ele e andarmos nas 
trevas, mentimos e não pratica-
mos a verdade.Se, porém, andar-
mos na luz, como ele está na luz, 
mantemos comunhão uns com os 
outros, e o sangue de Jesus, seu 
Filho, nos purifica de todo pecado.  
 
Todos: Se dissermos que não te-
mos pecado nenhum, a nós mes-
mos nos enganamos, e a verdade 
não está em nós.Se confessarmos 
os nossos pecados, ele é fiel e 
justo para nos perdoar os pecados 
e nos purificar de toda injustiça.”  
 
Hino  381CC –.....“Amor Fraternal” 
Oração de Louvor 
Inspiração Musical ..........Marinete 
  
 

(Dedicação de Dízimos e Ofertas) 
Louvor e Adoração.........Ministério 
de Louvor 
Proclamação da Palavra 
Oração Final 
Poslúdio 

 

 

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 
dos seu filho; 
 
# Desligue o seu celular ou coloque
-o em modo “silencioso”. 

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! 

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. 


