
 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 
15– Maria Silma Gomes 
16– Marcos Francisco da Silva 
17– Marcos Trugilho 
19– Maria de Lourdes Xavier 
20– Mirian Rodrigues 

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 
Drª Etienne atende, em nossa  

Igreja, 4ª Feira, crianças carentes, 
no horário de 14h às 16h. Se você 

conhece alguma criança que  
precisa de atendimento, procure a 

Secretaria para agendar  
a consulta. 

Pregador do Culto  da  Noite 
Recebemos hoje  

como pregador do 
culto da noite o Pr. 

Cleverson Kauffman 
Bigarani. Ele é  

Mestre em Teologia 
e pastoreou até recentemente a 
Igreja Batista Ágape, São Paulo. 
Damos-lhe as boas-vindas e o  

desejo que sua presença entre nós 
seja bênção para o reino. 

“Que darei eu ao Senhor por todos os 
benefícios que me tem feito?” 

(Salmos 116:12) 

 

 

 
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  

15/11/2015 

A tragédia de Bento Rodrigues e Missões* 
Faz uma semana que duas barragens da minera-

dora Samarco se romperam em Bento Rodrigues, 
distrito de Mariana (MG), provocando uma das maio-
res tragédias ambientais de nossa história. O núme-
ro de vítimas fatais foi pequeno. 

Uma enxurrada de lama deixou o distrito de Maria-

na submerso e teve impacto também ambiental: pelo 

menos 500 mil pessoas devem ficar sem água, pois 

a lama com resíduos de mineração deve atingir 23 

municípios entre os Estados de Minas Gerais e Espí-

rito Santo. No estado capixaba, já foram afetadas as 

cidades de Linhares, Baixo Gandu e Colatina. 

Segundo o arcebispo de Mariana, Dom Geraldo 
Lyrio Rocha, em entrevista à Rádio Canção Nova, “a 
tragédia ganhou proporções ainda maiores porque 
todo esse detrito está sendo encaminhado para os 
rios e atingiu o Rio Doce, que é um dos grandes rios 
aqui de Minas. Ele nasce aqui nas proximidades de 
Mariana e vai desaguar no Estado do Espírito Santo. 
Esse rio passa por uma região muito populosa, o Va-
le do Aço”. 

Acrescentou o bispo: “O momento é de muita dor 

e também de muita incerteza, já que os sobreviven-

tes da tragédia não têm para onde ir. Alguns lugares 

de Bento Rodrigues já nem existem mais, pois fica-

ram inteiramente destruídos após a enxurrada de la-

ma. Não é possível identificar nem mais o local da 

igreja”. 

O empreendimento que fora construído para gerar 

riquezas trouxe prejuízos incalculáveis. O que fora 

construído para produzir conforto trouxe desconforto. 



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

DEUS NOS CHAMA A  
IR PROCLAMAR 

 

Leitura bíblica: (Jeremias 1.5-7, 9) 

Dirigente:Antes de formá-lo no 

ventre eu o escolhi; antes de você 

nascer, eu o separei e o designei 

profeta às nações”.  

Todos:Mas eu disse: Ah, Sobera-

no Senhor! Eu não sei falar, pois 

ainda sou muito jovem.  

Dirigente:O Senhor, porém, me 

disse: “Não diga que é muito jo-

vem. A todos a quem eu o enviar, 

você irá e dirá tudo o que eu lhe 

ordenar.  

Todos:O Senhor estendeu a mão, 

tocou a minha boca e disse-me: 

“Agora ponho em sua boca as mi-

nhas palavras. 
Hino 323 HCC - ”Eu alegre vou na 
sua luz” 
 

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. 

O que fora construído para proporcionar alegria trouxe tristeza. Assim 
são as ações humanas. Somente Deus é capaz de realizar a obra com-
pleta e tudo o que Ele faz é bom. 

Razões assim devem nos mover para realizar ainda mais a obra de 
Deus. Envolver-se com missões é apresentar a única proposta que nos 
dá segurança, Jesus Cristo. 

                                                    Pr. Neemias Lima 
 

*Informações no texto foram retiradas do site http://www.revistamissoes.org.br 

DEUS NOS CHAMA E ELE  
PROVÉM O SUSTENTO 

 
Eu sempre porei a minha esperança 
em ti e te louvarei mais e mais. A-

nunciarei que tu és fiel; o dia inteiro 
falarei da tua salvação, embora não 
seja capaz de entendê-la. Falarei do 
teu poder, ó Senhor , meu Deus; a-
nunciarei a tua fidelidade, a tua fide-
lidade somente. (Salmos 71.14-16 ) 

 
Inspiração Musical......Raquel Lima 
 
Momento Missionário – Tema,  
Divisa e Hino 
(Dedicação de Vidas e Ofertas) 
Louvor e Adoração...........Ministério 
de Louvor 
Proclamação da Palavra 
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. 


