
 Ação Social 
     Precisamos reabastecer nossa  

dispensa para a Ação Social.  
Traga alimentos.   

Mais informações com  
irmão Ozeas. 

 Aferição de Pressão  
e Glicose 

Nosso trabalho acontece toda 
Quarta-Feira, das 07h às 09h, aqui 

na sede da Igreja. 
Mais informações procure o  

irmão Cezar Procópio. 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 

Atendimento Psicológico  
     Dr° Paulo Cerqueira, atende em 

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

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

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! 

Reunião de Oração 
Toda semana, teremos dois cultos 

de oração, dirigidos pela MCA. 
Segundas e Sextas-Feiras, às 16h. 

Venha orar conosco! 

27– Joice Constança 
28– João Pedro Silva 
29– Edilson Marendaz 
30– Alba Valéria 
30– Veríssimo Pacheco 
01-10– Rosângela Barcelos 
02/10– Nilma Leite  

Deus os abençoe! 

Próxima Quarta 
Na próxima quarta-feira  

estaremos recebendo  em  
nossa sede o Harpista Pr.  

Narciso Lucena. 
Venha e traga amigos. 

Será uma bênção! 

Vem aí o nosso Encontro Kids! 
Dias 09, 10 e 11 de Outubro! 

Procure a Liderança do  
Ministério Infantil e faça a 

 inscrição do seu filho! 

“O nosso Deus é o Deus da salvação; 
e a DEUS, o Senhor, pertencem os li-
vramentos da morte.” (Salmos 68:20) 

 

 

 
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 

 

 

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  

27/09/2015 

PENSEI… 
 Voltei a Manaus, mais uma vez no ano. Fui honrado com 
o convite para ser o orador da 26ª. Assembleia da AICEB, 
uma denominação de pouco mais de 300 igrejas, de linha 
batista. Alguns de seus líderes foram meus alunos em Bra-
sília e Manaus, e no mestrado, em Belém. Nunca me deram 
trabalho, como professor ou como administrador, o que pe-
sa a seu favor. 
 A denominação teve origem humilde. Um senhor, João 

Batista Pinheiro, biamputado das pernas, participou de um 

culto numa praça, de uma igreja presbiteriana, que foi atrás 

dos eleitos. Arrastando-se pelo chão, entrou na igreja e se 

converteu. Regressou à sua cidade, no interior remoto e 

pobre do Maranhão, e testemunhou de Jesus à sua família. 

Homem simples, sem muita instrução, ganhou-os na fé. 

Mais pessoas vieram. Sentado num banquinho, ele lhes 

pregava, até que um grupo de 60 crentes se formou. Hoje, 

a denominação, que usa o Cantor Cristão, envia alunos a 

nossos seminários e convida nossos pastores, tem mais 

300 igrejas, faz missões no Uruguai, entre povos indígenas, 

no Timor Leste e em Angola. Um de seus pastores, médico 

missionário em Angola, me atendeu. 

Tudo começou com uma pessoa sem instrução e sem as 
pernas. Que não dependeu de caridade pública nem lamuri-
ou sua situação, mas repartiu sua fé. 
 Pensei em tantos membros saudáveis de nossas igrejas 

que sempre têm um pretexto para não irem aos cultos. A-

bençoados com recursos financeiros, posição social, bom 

emprego, julgam que fizeram por merecer e não veem a 

graça de Deus em sua vida. Não o honram com serviço 

cristão. São ingratos. Julgam que fazem favor à igreja, dan-

do-lhe migalha de atenção. Mas sempre cobram atenção. 

Não veem o evangelho como um chamado ao serviço, mas 

um espaço para serem paparicados. 

Pensei em tantos membros da igreja  com  talentos   que 



Culto da Manhã 
Prelúdio.................Ministério de Louvor 

BUSCANDO A PRESENÇA 

 DE DEUS...  

Gratidão e exaltação a Deus....Oração 

Leitura bíblica: Salmos 65.2; 65.5-8 
Canto -  HCC 401 ......”Logo de manhã” 

 
ATRAVÉS  DA ADORAÇÃO... 

Leitura Bíblica: Efésios 1:4, 5, 6 
Cântico................”Bem mais que tudo” 

ATRAVÉS  DO ARREPENDIMENTO... 

Inspiração Musical  
Oração e Intercessão  uns pelos 
outros -  (em duplas) 
Leitura Bíblica: 1 Crônicas 29.11-14 
 
Dedicação de Dízimos e Ofertas 
Louvor e Adoração................Ministério 
de Louvor  
Proclamação da Palavra  
Poslúdio 
 

Hábitos simples para melhorar 
 
# Estacione seu carro num dos estacio-
namentos, 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 chegando; 
 
# Não converse durante o prelúdio e 
poslúdio. Este é um tempo de prepara-
ção e gratidão pelo culto; 
 
# Fique atento ao comportamento do 
seu filho; 
 
# Desligue o seu celular ou coloque-o 
em modo “silencioso”. 

 

Deus lhes deu e a quem permitiu seu desenvolvimento, mas vivem de mal com a 
vida, com a igreja, não tem veia de servos, e deixam de ser bênção. Pensei em 
membros de igreja que claudicam no testemunho, imergem em seus problemas sem 
emergir para a consagração. Gente que quer atenção, aplauso, concordância consi-
go, mas não se insere em um projeto de fé. 
 Espiritualidade defeituosa. Quer bênção, mas não abençoa. Gosta muito de ser 

estilingue (é hábil em sê-lo), mas se abespinha quando é vidraça. Estilingues não 

entendem que os estilingados por eles um dia fazem deles vidraça. 

Pensei em gente que acha que o mundo e a igreja lhe devem, mas não que con-
vertidos são servos. As igrejas sofrem com gente melindrosa! Sofrem por falta de 
servos! Pensei nisso tudo! 
 Graças a Deus pela vida do irmão que originou, com seu serviço, uma denomina-
ção humilde, de visão evangelística e missionária e vida cristã que busca a espiritua-
lidade. Será que foi porque lhe faltavam as pernas? Se foi,  que Deus prive de per-
nas muita gente lépida, até para atrapalhar, mas lenta, até omissa, para servir. 
 Pensei nisso. Ainda penso. 

 
Pr. Isaltino Gomes Coelho Filho 

Pastoral do boletim da Igreja Batista Central de Macapá, 4.8.13 

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, 3ª, 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. 


