
 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. 

    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! 

Coral Feminino 
Atenção, mulheres! Retomaremos 

nossos ensaios hoje, 04/10,  a  
partir das 18:30h. 

Mais informações procure a  
irmã Lídia Rizzo. 

Louvemos ao Senhor com alegria! 

Reunião de Oração 
Toda semana, temos dois cultos de  

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

05– Vitória Beatriz 
06– Carlos Antônio Rangel 
06– Whitney Andrade 

Deus os abençoe! 

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. 

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! 

Cerimônia de Casamento 
Está chegando o grande dia do 

Casamento do Pr Thadeu e  
Marianne!!! Vamos prestigiá-los 
com alegria neste dia tão espe-
cial! A cerimônia será dia 07 de  

Novembro, às 19h, na 2ª Ig.  
Batista de Cabo Frio, que fica  

na Rua Elpídio Barbosa  
Guimarães, nº 59, Jd. Caiçara. 

 Deus os abençoe!! 

 

 

 
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  

04/10/2015 

Criança diz cada coisa 
   Quem nunca passou pela experiência de uma criança a-
presentar atitude ou reação surpreendente? Tipo aquela 
“joga um beijo pro titio” e a criança estica sua língua? Ou 
então “dá um beijinho na titia” e o que vem é um tapa bem 
dado? Reação mais inesperada é quando o adulto diz: “Ah, 
que coisinha linda!”. Grande mentira. 
   Certa mãe encontrou uma apresentadora de TV, cujo pro-

grama sua filhinha via frequentemente. Para fazer média, a 

mãe diz para a filha: “Aqui filha quem está aqui! Diga o no-

me dela!”. A filha com frieza: “Não sei!”. Insiste a mãe: 

“Filha, como você não sabe? Você vê o programa dela!”. 

“Eu, nada disso!”, sustenta a filha. A mãe, não querendo 

perder a guerra, já que perdera aquela batalha, insiste: 

“Filha, é a ..., você gostava do programa ...” (omito os no-

mes por elegância). A filha, com ar de desprezo, encerra a 

disputa: “Ih, tem tanto tempo isso, oh, oh”. A apresentadora 

minimizou: “Você agora gosta de ...” - disse nomes de pro-

gramas infantis. Mãe e filha saíram juntas, mas a mãe... 

Tais cenas são comuns em qualquer família, mas a pior é 

quando uma criança faz uma malcriação daquelas ou diz 

uma palavra bem feia. Como detentores dos padrões mais 

elevados possíveis, reagimos: “Com quem você aprendeu 

isso? Não foi comigo ou com seu pai!”. Lembro-me de um 

caso em Cardoso Moreira: um homem extraía areia do Rio 

Muriaé e seus filhos bem pequenos ajudavam na condução 

da frota de carroças. Certo dia, uma vizinha do porto recla-

mou com o pai que um dos meninos xingava enquanto esta-

va ali sozinho. Coitada, ouviu coisa pior. O homem desceu, 

começou a esbravejar com o filho e as palavras eram bem 

mais pesadas. É comum argumentarmos que estão na esco-

la e os filhos dos outros ensinam o que é ruim. Engraçado é 

que todos os pais dizem a mesma coisa. Parece que há al-

guma paternidade invisível ensinando nossos filhos 

É fato que estamos moldando a próxima. De  nossos  pais 



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

A GLÓRIA DO SENHOR  
DURARÁ PARA SEMPRE! 

Leitura Bíblica – (Salmos 104.1-
3,24,31.) 
 
Todos:Bendize, ó minha alma, ao 
SENHOR! SENHOR Deus meu, tu 
és magnificentíssimo; estás vesti-
do de glória e de majestade.  
 
Dirigente:Ele se cobre de luz co-
mo de um vestido, estende os 
céus como uma cortina. Põe nas 
águas as vigas das suas câmaras; 
faz das nuvens o seu carro, anda 
sobre as asas do vento. 
 
Todos:O SENHOR, quão variadas 
são as tuas obras! Todas as coi-
sas fizeste com sabedoria; cheia 
está a terra das tuas riquezas. A 
glória do SENHOR durará para 
sempre; o SENHOR se alegrará 
nas suas obras. 
Hino 367CC..... “Firme na Rocha ” 
 

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”. 

 

recebemos o que apresentamos hoje. De nós recebem nossos filhos o que apresen-
tarão amanhã. Salomão disse: “Ensina a criança no caminho em que deve andar e, 
até quando envelhecer, não se desviará dele”. Pitágoras copiou: “Educa a criança e 
não será preciso castigar o adulto”. 
    O mais interessante de tudo é que, cometendo ou não erros como pais, receben-
do influências positivas ou negativas, o evangelho é sempre uma oportunidade de 
crescimento, abandono do erro e nova caminhada, pois “se alguém está em Cristo, 
nova criatura é; as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo”. 

 

                                                                                                 Pr. Neemias Lima 

Oração  
Inspiração Musical –.........Marinete 
Dedicação de Dízimos e Ofertas  
Louvor e Adoração..........Ministério 
de Louvor 
Proclamação da Palavra 
Oração Final 
Poslúdio.........Ministério de Louvor 
 

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. 


