
 

Ação Social 
     Precisamos reabastecer nossa  

dispensa para a Ação Social.  
Traga alimentos.   

 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 

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  

Recital da Escola  
de Música 

Próxima Quarta-Feira, às 
19h44min 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! 

13– Adriellen de Souza 
13– Everton Pacheco 
15– Phillipy Marendaz 
15– Dc. Zaqueu Xavier 
16– Lauro Silva 
17-Leandro Gonçalves 

Reunião de Liderança 
17 de Dezembro (5ª Feira,  

às 19h39min) 

Assembleia Geral– Eleição 
de Diretoria Estatutária 
27 de Dezembro, às 9h44min 

Encontro da Real Idade 
Comunicamos que foi transferido o 
Encontro da Real Idade. Em breve 

divulgaremos a data. 

 

 

 
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  

13/12/2015 

Bíblia Sagrada 

  
Hoje é o “Dia da Bíblia”, comemorado pelos evan-

gélicos. 
Nem todos sabem, mas o dia de hoje está no ca-

lendário oficial de nossa pátria com a Lei nº 10.335, 
de 19 de dezembro 2001. O projeto foi apresentado 
pelo Pr. Éber Silva, na época Deputado Federal, e 
sancionado pelo Presidente da República Fernando 
Henrique Cardoso. 

Sempre houve ataques à Bíblia. Tentativas sórdi-
das para destruí-la ou então para impedir que o povo 
tivesse acesso. Todas caíram por terra. Ultimamen-
te, uma forte onda para desacreditá-la. Uma a uma, 
também, cairão por terra e a Bíblia continuará célere 
sua caminhada. 

É sempre bom destacar que a Bíblia não existe 
para especulações filosóficas e racionais. Existe pa-
ra mostrar o plano de Deus para nossa vida. Não po-
demos ler a Bíblia a partir do que acontece. Precisa-
mos perceber o que acontece a partir da Bíblia. 

E caso você tenha dúvidas em que companhia fi-
cará, ouça esses testemunhos: 

“Estou ultimamente ocupado em ler a Bíblia. Tirai 
o que puderdes deste livro pelo raciocínio e o resto 
pela fé, e, vivereis e morrereis um homem melhor” - 
Abrahan Lincoln. 

“A Bíblia não é um livro simplesmente; é um ser 
vivo que tem o poder de conquistar os seus adversá-
rios” - Napoleão Bonaparte. 

"Eu amo a Bíblia, eu leio-a todos os dias e, quanto 
mais a leio tanto mais a amo. Há alguns que não 
gostam da Bíblia. Eu não os entendo, não compre-
endo tais pessoas, mas, eu a amo, amo a sua simpli-



Culto da Manhã 
Prelúdio.................Min. De Louvor 

 
CELEBREMOS A CRISTO  

NOSSO SALVADOR! 
Conta o número das estrelas,  
chama-as todas pelos seus  

nomes. Grande é o nosso Senhor, 
e de grande poder; o seu 
 entendimento é infinito! 

Canto 27 CC................”Natal” 

 

Leitura bíblica: Miqueias 5.2,4,5 

E tu, Belém-Efrata, pequena de-

mais para figurar como grupo de 

milhares de Judá, de ti me sairá o 

que há de reinar em Israel, e cujas 

origens são desde os tempos anti-

gos, desde os dias da eternidade. 

Ele se manterá firme e apascenta-

rá o povo na força do Senhor, na 

majestade do nome do Senhor, 

seu Deus; e eles habitarão segu-

ros, porque, agora, será ele en-

grandecido até aos confins da ter-

ra. Este será a nossa paz. 

Oração de Louvor 

Inspiração Musical 

Momento de gratidão e fidelidade 

 

Leitura bíblica: Isaías 51:4-5;6b 

Dirigente: “Escute-me, meu povo; 

ouça-me, minha nação: A lei sairá 

de mim; minha justiça se tornará 

uma luz para as nações. 

Todos: Minha retidão logo virá, mi-

nha salvação está a caminho, e 

meu braço trará justiça às na-

ções..As ilhas esperarão em mim e 

aguardarão esperançosamente pelo 

meu braço. A minha salvação dura-

rá para sempre, a minha retidão ja-

mais falhará. 

 

Louvor e Adoração........Ministério 

de Louvor 

(Dedicação de Dízimos e Ofertas) 

Proclamação da Palavra 

Oração e bênção 

Poslúdio...... Ministério de Louvor 

 

cidade e amo as suas repetições e reiterações da verdade. Como disse, 
eu leio-a quotidianamente e gosto dela cada vez mais" - Dom Pedro II. 

“Ou este livro me afasta do pecado ou o pecado me afasta deste livro” - 
Moody. 

Ah, e apenas um figurinha que amava a Bíblia: Austregésilo de Athay-
de. Conhece? Apresento: ex-presidente da Academia Brasileira de Letras 
em 1958, cargo que exerceu durante trinta e cinco anos, até sua morte, 
em 1993. 

Vale a pena ler a Bíblia, pois “é lâmpada para os meus pés e luz para o 
meu caminho” - Salmo 119.105. 

                                                                                    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. 


