
 

 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 
08– Edite Nunes 
09– Jocinei Rodrigues 
11– Athel Fernandes 
11– João Marcos Lima 
13– Joilma Marendaz 
13– Nicoly Ariane 
14– Anzy Maria 

Deus os abençoe! 

Campanha de Missões Nacionais 
18/10– Abertura/ 13/12– Encerramento /  Alvo: R$20.000,00 
13 a 15/11–  Festa Missionária  /  13/12– Almoço Geral  
    Classes                              Alvo                                 Líderes 
Crianças/Juniores...............1.100,00........................Min. Infantil 
Adolescentes/Jovens..........2.500,00.....Pr. Thadeu/Dc. Edmar/Lídice 

Ministério da Família...........2.700,00......Dc. Moisés/Dc. Luciano 

Mulheres...............................5.400,00...............MCA 
Homens.................................6.000,00..........Dc. Athel/ Dc. Ozeas 
Novos Membros......................700,00..................Pr. Vinicius 
Emb. e Mens. Do Rei...............500,00.........João Pedro e Mayara 
Amigos do Pr. Neemias.......1.100,00...............Pr. Neemias Lima  

Atendimento Pediátrico 
A partir do dia 11/11, a Dra.  
Etienne atenderá, em nossa  
Igreja,  crianças carentes, no  

horário de 14h às 16h. O atendi-
mento será feito toda quarta-feira. 
Se você conhece alguma criança 

que precisa de atendimento,  
procure a Secretaria  

para agendar a consulta. 

 

 

 
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  

08/11/2015 

Missões é compartilhar o poder de Deus 

O poeta expressou-se assim: “Sabeis falar de tu-

do / Que neste mundo há, / Mas nem sequer pala-

vras / De Deus que tudo dá”. Em outra estrofe: 

“Falamos do mau tempo / Do frio e do calor / Oh, 

bem melhor seria / Falar do salvador!”. Como perde-

mos agindo assim! Mas no refrão: “Irmãos, irmãos 

falemos / Do nosso salvador / Oremos ou cantemos / 

E demos-Lhe louvor”. 

No Salmo 77.11-12, Asafe dá a receita que o fez 

sair da crise: “Eu me lembrarei das obras do SE-

NHOR; certamente que eu me lembrarei das tuas 

maravilhas da antiguidade. Meditarei também em to-

das as tuas obras, e falarei dos teus feitos”. Ler o 

texto até o verso nove é envolver-se com uma esfera 

deprimente. Um músico derrotado, lamentador e du-

vidando do poder de Deus. No verso dez encontra a 

razão, enfermidade dele. E assume: lembrar, meditar 

e compartilhar. A partir do verso treze, o poema é 

outro. Agora, cheio de esperança e consciente do 

poderio do Senhor Deus, Asafe o exalta como sobe-

rano. As maravilhas da antiguidade no verso onze 

incluem a mão do Senhor operando por Moisés no 

Egito.  

Não há rei terreno que possa abafar o poder do 

Senhor eterno. E as gerações futuras precisam ouvir 

sobre isso. É saudável ouvir testemunhos de irmãos 

e irmãs bem velhinhos exaltando o agir da mão po-

derosa do Senhor. E a geração que está sob nossa 

orientação, que tem ouvido? É investir muito mal es-



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

PROCLAMAREI O  
NOME DO SENHOR! 

Oração Invocatória 
"A minha salvação e a minha hon-
ra de Deus dependem; ele é a mi-
nha rocha firme, o meu refúgio. 
Confie nele em todos os momen-
tos, ó povo; derrame diante dele o 
coração, pois ele é o nosso refú-
gio". (Salmo 62.7-8) 
 
Canto Hino  09 CC – “Santo” 
Momento de Oração e Contrição 

Leitura Bíblica: Salmo 34.15, 17-

19 

Dirigente: Os olhos do Senhor 

voltam-se para os justos e os seus 

ouvidos estão atentos ao seu grito 

de socorro; 

Homens: Os justos clamam, o Se-

nhor os ouve e os livra de todas as 

suas tribulações. 
Mulheres: O Senhor está perto 

dos que têm o coração quebranta-

do e salva os de espírito abatido. 
Todos: O justo passa por muitas 

adversidades, mas o Senhor o li-

vra de todas. 
Inspiração Musical 

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”. 
 

quecer-se de exaltar a pessoa de Deus e sua ação neste mundo. 
“No céu, na terra, que maravilhas / Vai operando o poder do Senhor / 

Mas seu amor aos homens perdidos / Das maravilhas, é sempre a maior”. 
Contemo-las às gerações futuras. 

                                                                         Pr Neemias Lima 

Momento Missionário – Tema, 
Divisa e Hino 
Louvor e Adoração......Ministério 
de Louvor 
(Dedicação de Dízimos e Ofertas) 
Ceia do Senhor 
Proclamação da Palavra 
Poslúdio 

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. 


