
 

Ação Social 
     Precisamos reabastecer nossa  

dispensa para a Ação Social.  
Traga alimentos.   

Mais informações com  
irmão Ozeas. 

    Feliz Aniversário 
13– Matheus Pinheiro 
13– Priscila Silva 
14– Lucas da Silva 
16– Genilson Porto 
19– Jullyana Pacheco 
19– Walter Júnior 

Nosso Encontro Kids acontecerá 
nos dias 09,10 e 11 de  

Outubro! Procure a liderança do  
Ministério Infantil e faça a  

inscrição do seu filho! 
Será uma bênção!  

Celebrações de  
Aniversário da Igreja 

20 - Domingo - Batismos de 
 Novos Crentes - 19h 44min 

23 - Quarta-feira - Celebração 
Cantada - 19h 44min 

26 - Sábado - Celebração  
Impacto Juventude - 19h 44min 

27 - Domingo - Ceia  
Memorial - 9h 44min 

27 - Domingo - Musical Faz-Nos 
Um - 19h 44min 

30 - Quarta-feira - Harpista Pr. 
Narciso Lucena 

 

 

 
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 

 

 

13/09/2015 
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 / 99225-2268  

Temos história, não BO. 
 Copio do pr. Isaltino Gomes Coelho Filho, in memorian, o 
título desta pastoral. Numa crônica, en passant, usou a ex-
pressão, referindo-se aos batistas. Aqui, uso-a, referindo-me 
à Igreja Batista do Braga. 
 Estamos às vésperas de comemorarmos 33 anos de orga-

nização. Contando o tempo de Congregação, passa de 34. 

Por isso, nossa MCA comemora um ano a mais que a Igreja, 

coisa da Eclesiologia Batista, a filha mais velha que a mãe. A 

data da organização da Igreja deveria ser o dia em que se 

implantou o trabalho. 

Deixando de lado esse detalhe, ou pormenor, para espan-
tar o estrangeirismo, celebramos uma linda história. Marcada 
pela renúncia, coragem e abnegação. O que, inicialmente, 
poderia ser uma tragédia, “Deus fez com que se transformas-
se num grande bem” - Romanos 8.28. Tendo o pr. João Tei-
xeira de Lima como timoneiro humano, Deus levantou ho-
mens e mulheres que marcaram uma época, legando uma 
Igreja impactante. 
 História que passa pelo grande envolvimento missionário. 

Desde a organização, cresce a cada dia o interesse por mis-

sões. Sempre figurou entre as maiores ofertas da Associa-

ção para as Juntas de Missões Nacionais e Mundiais, per-

dendo não por desinteresse e fuga do ideal, mas por amplia-

rem outras frentes. Escrevo a pastoral de Aracaju, SE, esta-

do que temos convênio, mas que não entra no relatório de 

Missões Nacionais, embora seja da Pátria. E, também, ve-

mos muitas outras igrejas da região com grande interesse, 

atitude que não era percebida. Cremos ter influenciado nes-

sa cultura. 

História que passa pelo serviço ao próximo. Que experiên-

cia agradável perceber uma Igreja que ama o semelhante. E 

não ama apenas “de palavra e de língua, mas por obra e em 

verdade” - I João 3.18. Pr. Irland Pereira de Azevedo afir-

mou: “O crente bem enraizado cresce em direção a Deus e 

cresce em direção aos outros, constituindo abrigo, sombra 



Culto da Manhã 
Prelúdio...............................Min.Louvor 

Boas vindas/Comunicações         

 Deus sara esta nação! 

SEJAMOS LUZ 
Leitura Bíblica: Mateus 5.14-16 
Canto........................... 385 CC Louvor 

Oração  

Leitura Bíblica: Marcos 16.15  
Momento de Oração 
Leitura Bíblica: Salmos 37.4-5,7a 
Inspiração Musical 

 

Momento de intercessão pelo país 

( Momento Missionário) 

Louvor..........................Min. De Louvor 
Mensagem 
Oração 
Poslúdio.......................Min. De Louvor 

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

para abençoar outros. Um crente bem enraizado não vive para si, de si, por si, vive 
para os outros”. 
 História que passa pela leveza nos relacionamentos. Mesmo num tempo em que 
a postura legalista era muito forte, a Igreja tomou decisões em que o ser humano era 
preservado, amado, independente do que tenha feito. 
 História que passa pelo reconhecimento que tudo é fruto da graça do Senhor. Ne-

nhum mérito humano existe. Temos, sim, irmãos e irmãs, que foram pilares impor-

tantes em termos humanos, mas todos, indistintamente, não foram a razão para tal, 

foram instrumentos. E o instrumento é sempre menor que o instrumentista. 

É uma grande oportunidade para celebramos o nome do nosso Salvador, “autor e 
consumador de nossa fé” - Hebreus 12.2. É hora de celebrar, "porque d’Ele e por 
Ele, e para Ele, são todas as coisas; glória, pois, a Ele eternamente. Amém” - Roma-
nos 11.36. 
 Dia 18 de setembro, a Igreja comemora 33 anos. Celebre, pois temos história, não 
boletim de ocorrência. 

                                          

                                                                                                  Pr. Neemias Lima 

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

EBD 
Domingo - 8h29min 

MCA 
Domingo-18h30min 
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. 


