
 

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 acontecem domingo  
depois da EBD e às 18:30h. 
Mais 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! 

09- Robson Divar 
11– Luiz Alfredo (Duda) 

Deus os abençoe! 

Sábado de Ação Social 
 Próximo sábado teremos um dia 

de Ação Social aqui na Igreja!  
Será a partir das 9h. Teremos  
corte de cabelo, aferição de  

pressão e glicose entre outras  
coisas. Mais informações procure 

a irmã Alda.  

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. 

Reunião da MCA 
Nossas reuniões acontecem todo 
domingo, às 18:30h. Dia 23/08, o 
tema do estudo será “Relacionar-
se através do perdão. Viva acima 
da ofensa.” A irmã Katia Moreno 
dará o estudo. Venha participar.  

Tem sido 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 

 

 

09/08/2015 
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  

O valor do pai 
No seu livro “Bar doce lar”, o autor, J.R. Moehringer com 

maestria fala de sua infância e como a ausência de um pai 
afetou sua vida, empurrando-o para um bar. O jornal New 
York Times definiu o livro como sendo uma bela carta de a-
mor a um pai ausente. 
 Já no prólogo, Moehringer afirma: “Sendo apenas uma cri-

ança, abandonado pelo meu pai, eu precisava de uma famí-

lia, um lar e homens. Especialmente homens. Precisava de 

homens como mentores, heróis, modelos de comportamento, 

e como uma espécie de contrapeso masculino para minha 

mãe, minha avó, minha tia e as cinco primas com quem vivi-

a”. 

Nesse desabafo do autor, para a ausência de seu pai, Mo-
ehringer aponta quatro características que todo pai deve cul-
tivar na vida dos filhos. 

Ser mentor. Um mentor é aquele que nos guia, que nos 
ensina e que nos aconselha, que tem livre acesso à nossa 
vida. Pais que desejam marcar a vida de seus filhos devem 
ser mentores. Para ser mentor é preciso conquistar a confi-
ança do filho e com amor, segurando suas mãos, guiá-lo pe-
los caminhos retos e seguros. 

Ser heróis. Heróis são aqueles guiados por ideais nobres e 

altruístas. São aqueles que expõem suas vidas em favor da 

liberdade, da fraternidade, da justiça, da moral e da paz. Fi-

lhos felizes são aqueles que têm seus pais heróis, que culti-

vam os ideais acima. As crianças não desejam, em primeiro 

lugar, os heróis dos desenhos animados, dos filmes e do fu-

tebol. Em primeiro eles querem que seus pais seus heróis. 

Ser modelos de comportamento. Um exemplo. A vontade 
de Deus é que os pais sirvam de exemplos positivos para 
seus filhos. Toda criança deseja um pai que sirva-lhe de pa-
râmetro positivo para o resto de sua vida. Que exemplo você 
está dando ao seu filho? Exemplo de honestidade, de justiça, 
de temor a Deus? 

Por último, nossos filhos desejam viver numa sociedade 

que aja um contrapeso masculino num mundo de mulheres. 



Culto da Manhã 

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

BENDITO O HOMEM QUE CONFIA 

NO SENHOR, E CUJA CONFIANÇA  

É O SENHOR  (Jeremias 17.7) 

  
Oração de Louvor 

Leitura Bíblica: Jeremias 17.7-11 

Dirigente: "Mas bendito é o homem 

cuja confiança está no Senhor, cuja 

confiança nele está. 

Homens: Ele será como uma árvore 

plantada junto às águas e que estende 

as suas raízes para o ribeiro. Ela não 

temerá quando chegar o calor, porque 

as suas folhas estão sempre verdes; 

não ficará ansiosa no ano da seca nem 

deixará de dar fruto". 

Todos: O coração é mais enganoso que 

qualquer outra coisa e sua doença é incu-

rável. Quem é capaz de compreendê-lo? 

Mulheres: "Eu sou o Senhor que sonda o 

coração e examina a mente, para recom-

pensar a cada um de acordo com a sua 

conduta, de acordo com as suas obras. " 

Todos: O homem que obtém riquezas por 

meios injustos é como a perdiz que choca 

ovos que não pôs. Quando a metade da 

sua vida tiver passado, elas o abandona-

rão, e, no final, ele se revelará um tolo.” 
 
Inspiração Musical 
       (Dedicação de Dízimos e Ofertas) 
Louvor e Adoração....................Ministério 
de Louvor 
Proclamação da Palavra 
Oração Final 
Poslúdio..............Ministério de Louvor 

Quando penso nessa necessidade, logo vem á minha mente o lar em que Jesus 
nasceu. Na sua vida havia a presença de Maria, mas Deus lhe providenciou um 
homem, um pai (adotivo), um homem chamado José. Toda criança precisa de um 
referencial positivo de homem, de masculinidade, de hombridade. 
 Nesse sentido nossas igrejas podem dar uma grande contribuição. Como? In-

centivando e capacitando homens para que se envolvam no ministério infantil, seja 

no berçário como nas classes de crianças. Muitas das crianças que frequentam as 

igrejas carecem de uma presença positiva de homens em seus lares. 

Seja para seu filho ou neto um mentor, um herói, um modelo de comportamento 
e um contrapeso masculino num mundo onde a presença feminina tem sobressaí-
do. A questão, vale ressaltar, não é propriamente a presença forte das mulheres, 
mas omissão quase completa do homem. 

 

                                                                                                   Pr. Gilson Bifano 

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 
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. 


