
 Ação Social 
     Precisamos reabastecer nossa  

dispensa para a Ação Social.  
Traga alimentos.   

Mais informações com  
irmão Ozeas. 

 Aferição de Pressão e  
Glicose 

Retomamos o nosso trabalho!  
Acontece toda Quarta-Feira, das 

07h às 09h, aqui na sede da Igreja. 
Mais informações procure o  

irmão Cezar Procópio. 

    Feliz Aniversário 

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! 

25– Regina Célia 
26-Jaqueline Limp 

Deus abençoe! 

Ensaio do Coral 
Estamos ensaiando um grande Musi-

cal para o Aniversário de  
nossa Igreja! Venha participar com 

alegria! Nossos ensaios acontecem 2ª 
e 5ª feira, às 20h. Mais  
informações procure a  

MM Raquel Garcia. 

Aniversário da MCA 
Está chegando o Aniversário da MCA! 
Será dia 05/09 (Sábado), a partir das 

19h29min. Nossa Preletora será a 
irmã Ivone Boechat. 

Participe conosco! Será bênção! 

“Louvai ao Senhor todas as  
nações, louvai-O todos os povos.” 

(Salmos 117:1) 

 

 

 
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 

 

 

23/08/2015 
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  

Síndrome de Gabriela 
    Síndrome é um estado mórbido caracterizado por um con-
junto de sintomas e que pode ser produzido por mais de uma 
causa. O que se propõe por Síndrome de Gabriela é o esta-
do doentio do ser humano em não acreditar que pode alterar 
o curso de sua vida e viver de maneira diferente. É uma in-
terpretação literal da música popular que repetia: “eu nasci 
assim, eu cresci assim, eu vivi assim, eu sou mesmo assim, 
vou ser sempre assim, Gabriela”. 
    Quem sofre dessa síndrome está, ainda que inconsciente-

mente, levantando a bandeira do fatalismo determinista. Na-

da pode ser alterado e as coisas precisam ser do jeito que 

são. Somos parte passiva no processo e nada podemos fa-

zer para que seja diferente.        É um engano sem bases no 

evangelho. Se folhearmos atentamente suas páginas, encon-

traremos os mais contundentes exemplos de homens e mu-

lheres que tiveram suas vidas alteradas e o benefício para a 

humanidade foi flagrante. Zaqueu era coletor desonesto e 

cobrava mais do que devia para seu enriquecimento. Ao en-

contrar-se com Jesus, declarou: “Dou aos pobres metade 

dos meus bens e, se nalguma coisa tenho defraudado al-

guém, o restituo quadruplicado”. Paulo que, em nome da reli-

gião, matava os seguidores de Cristo, ao encontrar a salva-

ção, perguntou: “Que queres que eu faça Senhor?”. Levan-

tou-se dali e por várias vezes esteve à beira da morte por 

amor àquele que o salvou. Pedro era um rude pescador, pre-

cipitado, prepotente e revoltado, mas quando permitiu que 

Jesus o libertasse, tornou-se um dos mais intrépidos prega-

dores de coração humilde. Os exemplos são tantos que esta 

página não comporta. 

    É possível que você, também, sofra dessa síndrome e seu 

refrão seja mais ou menos assim: “pra mim, não tem mais 

jeito, tudo dá errado, eu vim para sofrer”. Essa atitude tem 

trazido desânimo e sua vida perdeu o colorido que pode ex-

perimentar. Há uma saída para isso: Jesus Cristo. Ele levan-



Atendimento Psicológico  
     Dr° Paulo Cerqueira, atende em 

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

Valor: R$ 40,00 por sessão.  
Agende seu horário! 

Culto da Manhã 

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

SOMOS SALVOS POR SUAS  

PROMESSAS, TE  

ADORAMOS SENHOR! 

“Voltem-se para mim e sejam salvos, 

todos vocês, confins da terra; pois eu 

sou Deus, e não há nenhum ou-

tro.” (Isaías 45.22) 

Oração de Louvor 
Hino  154CC ...”Firme nas Promessas” 

Leitura bíblica (1Coríntios 8.6; Colos-

senses 1.14; Salmos 72.19) 

Dirigente -  Para nós, porém, há um só 

Senhor, Jesus Cristo, por meio de 

quem vieram todas as coisas e por 

meio de quem vivemos.  

 Adolescentes e Jovens - Em quem te-

mos a redenção, a saber, o perdão dos 

pecados.  

 Todos - Bendito seja o seu glorioso nome 

para sempre; encha-se toda a terra da sua 

glória. Amém e amém.  

 
Inspiração Musical 
Momento de Intercessão  pelos jovens 
de nossa igreja (Oração em duplas) 
  (Dedicação de Dízimos e Ofertas) 
Louvor e Adoração..........Ministério de 
Louvor 
Proclamação da Palavra  

Oração Final - Poslúdio 

ta o abatido, dá força ao cansado, refaz as energias, renova a alegria, estende a 
mão ao doente e faz de nós mais que vencedores. A proposta de nos sentirmos de-
sencorajados e abatidos não tem origem no evangelho. Sua origem está naquele 
que deseja ver a criança aprendendo o caminho da maldade, o jovem entregue às 
drogas e o adulto sem esperança de volta. A proposta cristã encaminha o homem 
para a vida, a alegria, apesar de momentos de tristeza, é a grande marca de sua 
caminhada e a esperança anda de mãos dadas com a fé e o amor. 
    Você não precisa viver como se o mundo fosse um inferno, embora ele não seja 
um céu. Estamos numa caminhada e podemos, em Deus, mudar o rumo das situa-
ções que nos prejudicam. O famoso apóstolo Paulo assegurou: “Se alguém está em 
Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo” - II 
Coríntios 5:17.         

 

Pr. Neemias Lima 

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

EBD 
Domingo - 8h29min 

MCA 
Domingo-18h 
MENSAGEIRAS DO REI 
Domingo– 18h30min 
 
 

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. 


