
  

Nota da Equipe de Som e 
Multimídia 

Músicas para solos deverão ser  
entregues em Pen Drive ou CD dez 

minutos antes do culto. 

 
26-Marli Conceição Xavier  

29-Paulo de Assis 
30-Ailza de souxa 

 
 

Deus os abençoe! 

    Feliz Aniversário 
Quarta Feira 

 
Nesta Quarta feira estaremos 

recebendo o pastor 
José  António da Silva 

(Testemunho) 
 

Ás:19:44h 

 

 

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  

26/06/2016 

Pior que o frio do inverno é a frieza espiritual 

Em Efésios 5.14, na versão Almeida Revisada, lemos: 
“Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, 
e Cristo te iluminará”. Outras versões: “Cristo te esclare-
cerá”, “Cristo resplandecerá sobre ti" e “Cristo te alumia-
rá”. 
 Paulo escrevia a crentes da Igreja em Éfeso. Por 
que exortou dessa maneira? A única resposta é que há 
crentes que dormem. 

 O que caracteriza uma frieza espiritual? 

1º - Lidar com as coisas sagradas como se fosse brinca-
deira. Não se trata do humor sadio, sim, cinismo com o 
sagrado. 

 2º - Falta de confirmação da teoria na prática. De-

clarar uma coisa no templo e viver outra na semana.  

3º - Usar periodicamente o alimento espiritual. B + O = S 
(Bíblia + Oração = Santificação). Em vez do uso diário, 
apenas esporadicamente. 

4º - Quando o material torna-se o foco da vida. 

Negociar as bênçãos espirituais por valores materiais. 

Foi o caso de Geazy, auxiliar de Eliseu, ao perseguir Na-

amã para receber os presentes que o profeta rejeitou. 

5º - Capacidade extrema de menosprezar o se-

melhante. Uma das maiores ofensas a Deus é o despre-

zo pelo semelhante. 

6º - Acostumar-se com o pecado.Peca uma vez e nada 
acontece: não perde o emprego. Peca de novo, nada a-
contece. A mente fica endurecida e a sensibilidade espiri-
tual desaparece.  

 7º - Menos alegria nos átrios do Senhor do que em 

outro lugar. A mesma celebração que empolga um cris-

tão é um peso para outro. Salmo 84.10 declara: “Melhor 

é um dia nos teus átrios do que mil noutro lugar; prefiro 

ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas 

dos ímpios”. 



Não é difícil descobrir se você está acometido de frieza espiritual.Caso 
você se enquadre num desses pontos, cuidado, o frio está chegando.Que 
fazer? 1º - Despertar. “Desperta, tu que dormes...”. 2º - Levantar-
se.“...levanta-te dentre os mortos...”. 3º - Receber iluminação.“...e Cristo 
te iluminará”.Duas ações nossas e uma d’Ele, Jesus Cristo. 
 Cuidado ao ficar ao lado de alguém frio espiritualmente. Pode pegar 
uma pneumonia. 

Pr. Neemias Lima 

Hino:79 HCC Ó Jesus, eu te amo 

 
Oração 

 
Ministério de louvor ..................(2) 

Dizimo e oferta 
 

 
 

- Mensagem 
 

Hino:401 HCC – Logo de Manhã  
 

- Oração Final  
 

- Poslúdio..........................Piano 

 

 1-Bem-aventurado o homem 

que não anda segundo o conselho 

dos ímpios, nem se detém no cami-

nho dos pecadores, nem se assenta 

na roda dos escarnecedores. 
 2 Antes tem o seu prazer na lei 

do Senhor, e na sua lei medita de 

dia e de noite. 
Salmos 1: 1-2 

Celebração da Manhã 
26/06/2016 

 
Prelúdio......................Piano  

Boas Vindas 
 

- Leitura bíblica João 21:15-17  
 

Dirigente: E, depois de terem jan-
tado, disse Jesus a Simão Pedro: 
Simão,filho de Jonas, amas-me 

mais do que estes? E ele respon-
deu: Sim, Senhor, tu sabes que te 

amo. Disse-lhe: Apascenta os 
meus cordeiros. 

 
Congregação: Tornou a dizer-lhe 
segunda vez: Simão, filho de Jo-

nas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Se-
nhor, tu sabes que te amo. Disse-

lhe: Apascenta as minhas ovelhas. 
 

Todos: Disse-lhe terceira vez: Si-
mão, filho de Jonas, amas-me? Si-
mão entristeceu-se por lhe ter dito 
terceira vez: Amas-me? E disse-
lhe: Senhor, tu sabes tudo; tu sa-
bes que eu te amo. Jesus disse-

lhe: Apascenta as minhas ovelhas. 

CULTOS 
Domingo(manhã) - 9h44min 
Domingo(noite) - 19h44min 
Quarta-feira - 19h44min 

EBD 
Domingo - 8h29min 

MCA 
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 ma-
neiras: aceitar a Jesus como Salva-
dor e ser batizado, transferência ou 
reconciliação. Entre em contato co-
nosco, teremos imensa alegria em 

ajudar você. Pegue uma ficha na re-
cepção, entregue a alguém da lide-
rança 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. 


