
 

Ação Social 
     Precisamos reabastecer nossa  

dispensa para a Ação Social.  
Traga alimentos.   

    Feliz Aniversário 

Nota de Aviso 
Evite colocar seu carro em cima da 
calçada, isso pode gerar multa. Use 
um de nossos estacionamentos. Seu 

carro ficará guardado protegido. 

07– Brandão  
08– Sandy Mendes 
10– Moisés Cunha 

Deus os abençoe! 

Campanha de Missões Nacionais 
18/10– Abertura/ 13/12– Encerramento /  Alvo: R$20.000,00 
04, 05 e 06/12—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  

Encontro da Real Idade 
Dia 14/12, Segunda-Feira,  

teremos um Encontro com a Real  
Idade na sede de nossa Igreja a 
partir das 18h. Convide pessoas 

para estar conosco!  
Será uma bênção! 

Recital da Escola  
de Música 

Dia 16/12, Quarta-Feira, teremos o 
Recital da Escola de Música da 
nossa Igreja. Convide pessoas  

para prestigiarmos nossos alunos! 

25 Anos de  
Programa de Rádio 

Dia 21 de Dezembro, a partir das 
19h, no Estacionamento da Igreja. 
Teremos participações de Grupos 

de Louvor e muito mais! 

Próxima Quarta-Feira 
Celebração com Bombeiros,  

Policiais Civis e Policiais Militares. 
Pregador: Pr. Neemias Lima 

Coordenação: Pr. Vinicius Moreno 
Convide pessoas! 

 

 

 
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  

06/12/2015 

Hotmail é  ponto com 
    Solicitei a um líder de grande monta artigos para serem 
publicados num jornal. Aguardei e nada. Insisti e ele me dis-
se ter mandado. Nada. Encontramo-nos numa reunião, lem-
brei-lhe e ele insistiu que mandara vários. Reiterei que nada 
recebera até então e que um artigo seu publicado numa edi-
ção foi retirado de seu blog. 
    Aquela situação estava me incomodando. Na minha cabe-

ça passava a preocupação de sua interpretação. Imaginava 

que estava boicotando-o. Na cabeça dele não sei o que se 

passava. Curioso é que sempre que nos encontrávamos era 

a mesma história: eu insistindo que não recebera e ele que 

enviara. 

   Num dia, bendito dia, juntos estávamos, e ele trabalhando 
em seu computador portátil. A história se repetiu. E ele lem-
brou: vou enviar agora pra você. E o fez. Abriu meu e-mail 
no seu computador. Lá estava. Ele, ao digitar, se lembrou e 
perguntou: “Não tem br?”. Disse que não, é só ponto com. 
Admitiu: estava enviando errado. Brinquei com ele: agora 
você deve pedir perdão, você estava pensando mal de mim. 
Disse-me que não. Acredito, é um homem de Deus. 
   Tirei algumas lições: 

 1ª - Nos relacionamentos, deve-se prevalecer a palavra. A 
de Deus e a nossa. Lembro-me do tempo em que os com-
promissos eram firmados dando a mão. Seja o vosso falar 
sim, sim; não, não. 
 2ª - Nos relacionamentos, não se deve julgar sem todo o 

pano de fundo. Podemos ser iludidos. Lembro-me que, garo-

to, ouvi de um crente que fora visto fumando. Não fumava, 

era aquela fumaça que, no inverno, bem cedo, sai pela bo-

ca. Alguém viu, de longe, e detonou. 

 3ª - Nos relacionamentos, deve-se primar pela sincerida-
de. Esta palavra tem uma origem muito significativa. Foi in-
ventada pelos romanos, que fabricavam vasos. Alguns, para 
cobrir alguns defeitos, colocavam uma cera e isso diminuía-
lhe o valor. Quando alguém queria comprar, perguntava 
“sine cera”? Quer dizer, é perfeito? 



Culto da Manhã 
Prelúdio..........Ministério de Louvor 
Boas Vindas 
EM RESPOSTA AO CHAMADO 

DE CRISTO, IDE POR                                                               
TODO MUNDO! 

Louvai ao Senhor, invocai o seu no-

me,  fazei conhecidos entre os povos 

os seus feitos.   (1 Crônicas 16.8) 
Oração de Louvor 
Leitura Bíblica: (1 Crônicas 23-28) 
Oração de Louvor 
 
Leitura Bíblica: (1 Crônicas 23-28) 

 Todos: Cantem ao Senhor, todas as 

terras!Proclamem a sua salvação dia 

após dia! Anunciem a sua glória entre 

as nações,seus feitos maravilhosos 

entre todos os povos! 

Dirigente: Pois o Senhor é grande e 

muitíssimo digno de louvor,ele deve ser 

mais temido que todos os deuses.  Pois 

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. 

Atendimento Pediátrico 
Drª Etienne atende, em nossa  

Igreja, 4ª Feira, crianças caren-
tes, no horário de 14h às 16h.  

Se você conhece alguma  
criança que precisa de atendi-

mento procure a Secretaria para 
agendar a consulta. 

mais temido que todos os deuses.  Pois 

todos os deuses das nações não passam 

de ídolos, 

mas o Senhor fez os céus. 

 Todos: O esplendor e a majestade es-

tão diante dele;força e alegria, na sua 

habitação. Dêem ao Senhor,ó famílias 

das nações,dêem ao Senhor glória e for-

ça! 
 
Canto – Hino 417CC...............”Brilha no 
Viver” 
Oração 
Inspiração Musical 
 
Momento Missionário – Tema, Divisa e 
Hino 
(Dedicação de Dízimos e Ofertas) 

 
Louvor e Adoração...................Ministério 
de Louvor 
Proclamação da Palavra 
Oração Final – Poslúdio 

    Quando a coisa pegar nos relacionamentos, lembre-se: hotmail é ponto com. 

                                                                                        

                                                                                                    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, 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. 


