
 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 

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. 

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. 

Campanha de Missões Nacionais 
18/10– Abertura/ 27/12– Encerramento /  Alvo: R$20.000,00 
04, 05 e 06/12—Festa Missionária  
    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  

31– Nathália Áspera 
01/01– Eliete Neves 

Deus as abençoe! 

Atendimento Pediátrico 
Estamos em recesso.  

Retornaremos dia 03/02. 

Impacto Cabo Frio 2016 
De 16 a 26 de Janeiro 
Mais informações em 

www.batistadobraga.org.br 
Faça sua inscrição e vamos  

impactar Cabo Frio com o amor de 
Jesus Cristo! 

Vigília da Virada 
Dia 31/12 a partir das 22h em  

nossa Igreja. 
Venha e traga sua família! 
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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  

27/12/2015 

Tempo de agradecer 
 Nenhum outro assunto que não seja gratidão deve 

dominar nossas atitudes neste final de ano. No final 
do ano passado, as projeções eram as mais assusta-
doras e nossos desafios eram mais arrojados. Deus 
nos deu um ano abençoador, como dizem os minei-
ros, “demais da conta sô!”. 
 É impossível alistar neste espaço todos os moti-
vos, alguns dos quais nem serão lembrados mais. 
Mas sabemos que são muitos, muitos, muitos. Lem-
brando o pensamento, “Deus é bom toda vida; toda 
vida, Deus é bom!”. 
 Encorajo você a alistar 10 (dez) motivos de grati-

dão ao Senhor acontecidos neste ano que se encer-

ra. Entregando no momento de entrega de nossas 

vidas no culto, todos serão levados à Sala de Oração 

da Igreja. 

Como cunhou o poeta na poesia “Meu tributo”, 
“Como agradecer pelo bem que tens feito a mim, que 
vem demonstrar quanto amor Tu tens ó Deus por 
mim?”. 
 Estamos como “As vozes de milhões de anjos”, 
que “Não poderiam expressar a gratidão do meu pe-
queno ser, que só pertence a Ti”. 
  Por isso, declaramos: “A Deus, seja a glória, a 
Deus, seja a glória, a Deus, seja a glória pelas bên-
çãos sem fim”. 
 Nossa gratidão tem como motivação maior a obra 

realizada destacada pelo poeta: “Com Seu sangue 

salvou-me, seu poder restaurou-me”. 

Nossa atitude não deve ser outra: “Quero viver, 

aqui para adorar-Te, meu Senhor, e se surgir um lou-

vor, ao calvário seja sim”.  



Culto da Manhã 
Prelúdio.........Ministério de Louvor - 
(“Sonda-me Senhor”) 
Boas Vindas 
 
ADORAMOS AO CRISTO QUE VEN-
CEU,LOUVAMOS E ENGRADECE-

MOS SEU NOME! 

Leitura bíblica: (Salmo 150) 

 Dirigente: Aleluia! Louvem a Deus no 

seu santuário, louvem-no em seu mag-

nífico firmamento. Louvem-no pelos 

seus feitos poderosos, louvem-no se-

gundo a imensidão de sua grandeza! 

Congregação: Louvem-no ao som de 

trombeta, louvem-no com a lira e a har-

pa,louvem-no com tamborins e danças, 

louvem-no com instrumentos de cordas 

e com flautas, louvem-no com Címbalos 

sonoros, louvem-no com címbalos res-

sonantes.  

Todos: Tudo o que tem vida louve o 

Senhor! Aleluia! 

Oração de Louvor  
Hino  07 CC ..........”Maravilhas Divinas” 
Inspiração Musical  
(Dedicação de Dízimos e Ofertas) 

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 pos-
lúdio. 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”. 

Por isso, não nos cansemos de declarar: “A Deus, seja a glória, a Deus, 
seja a glória, a Deus, seja a glória pelas bênçãos sem fim”. 

Obrigado, Senhor! 

                                                                               Pr. Neemias Lima 

Ano Novo 
Que esse ano novo sejamos  

capazes de diferenciar as coisas boas 
das ruins, para que possamos sempre 
juntos caminhar às novas mudanças 

estando sempre  
dispostos para aprender  

algo novo, de novo.  
Feliz Ano Novo! 

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. 


