
  

Nota da Equipe de Som e 
Multimídia 

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

minutos antes do culto. 

Ministério de Evangelismo 
 

Encontro com todos que Amam  
ganhar almas. 

 
Próxima Sexta dia 24/06 as 20h 

Aqui em nossa Igreja !!! 

Chamei alguns jovens e fomos ao Shopping anunciar as pessoas que estavam 

trabalhando naquela feira que estávamos vendendo almoço na igreja. Em pou-

cos minutos, toda comida foi vendida, para honra e glória do Senhor.  Naquele 

ano, não  alcançamos o alvo proposto, conseguimos R$ 3.700,00, mas a igre-

ja passou a amar missões. “O planejamento é nosso, os recursos vêm do Se-

nhor”, palavras do pastor Neemias. Estas palavras não só me trouxeram à me-

mória esta experiência, como também me levaram a desafiar os irmãos da 

Congregação em Arauá a estipularmos um alvo muito além daquilo que foi 

proposto para nossa igreja. Creio que se nosso povo for desafiado a exercitar 

a fé, passará a amar missões e o alvo estipulado pela nossa convenção de R$ 

139.000,00 dobrará, e todos nos regozijaremos no Senhor. 

Missionário Alderito, Congregação Batista de Arauá, Sergipe. 

 

*Mensagem enviada à Convenção Batista Sergipana 

19– Letícia Gama 
19-Vanusa Rangel 
21– Raquel Garcia  
22– Ozeas Ornelas  

22– Roque de Almeida  
24-Andre Paheco 

24-João Aleixo 
25-Neusa da Silva 

 
 Deus os abençoe! 

    Feliz Aniversário 

 

 

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  

19/06/2016 

Mensagem missionária* 

 Aqui é o Missionário Alderito Júnior da Cong. 

Batista em Arauá. Queria dizer aos amados irmãos que 

fui muito tocado com as palavras do Pastor Neemias Li-

ma no último sábado e desde então Deus tem me inco-

modado a compartilhar uma experiência missionária vivi-

da por mim e minha família há alguns anos. 

 Éramos membros numa igreja bastante tradicio-

nal no Rio de Janeiro. Bairro de classe média, pessoas 

com bom poder aquisitivo, porém, sem nenhum envolvi-

mento missionário. Na primeira campanha, fomos surpre-

endidos com um alvo irrisório de R$ 400,00. Pergunta-

mos o porquê e a resposta foi: o alvo sempre foi esse. 

Inconformados, desafiamos a igreja e estipulamos um 

alvo de R$ 4.000,00. Fomos chamados de loucos, mas 

nós sabíamos que Deus  honraria nossa fé. Marcamos 

um almoço missionário e as irmãs responsáveis pe-

lo almoço queriam fazer comida para 50 pesso-

as.  Mais uma vez desafiamos a igreja:  comida para 

100 pessoas. Naquele domingo de frio, céu cinzen-

to, poucas pessoas foram ao templo e algumas ir-

mãs nos crucificavam: “pra que tanta comida, nós 

avisamos?”. Naquele momento, orei ao Senhor: Se-

nhor, honra a nossa fé!E Deus, de imediato, respon-

deu minha oração. O templo ficava ao lado de um 

Shopping e acontecia uma feira de automóveis no 

estacionamento.  
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CELEBRAÇÃO  

DOMINGO MANHÃ 19-06-16 

Prelúdio..........Ministério de louvor 

Boas Vindas      

NOSSO DEUS É PODEROSO  

E INFINITO. 

...E nós Adoramos ao Único que é 

Digno de receber toda Honra, toda 

Glória e todo Louvor. Leitura  

Bíblica Alternada : Colossenses 1.15

-20; Apocalipse 5.12 

Dirigente: O Filho amado é a imagem 

do Deus invisível, o primogênito de 

toda a criação; 

 Congregação: Porque nele foram 

criadas todas as coisas nos céus e na 

terra, as visíveis e as invisíveis, sejam 

tronos, sejam dominações, sejam 

principados, sejam potestades. 

 Dirigente: Tudo foi criado por ele e 

para ele. Ele é antes de todas as  

coisas, e nele subsistem todas as  

coisas.  

Congregação: Também ele é a cabe-

ça do corpo, da igreja; é o princípio, o 

primogênito dentre os mortos, para 

que em tudo tenha a preeminência,  

Dirigente: Porque aprouve a Deus 

que nele habitasse toda a plenitude, 

e que, havendo por ele feito a paz 

pelo sangue da sua cruz, por meio 

dele reconciliasse consigo mesmo 

todas as coisas, tanto as que estão 

na terra como as que estão nos 

céus.  

Todos: Digno é o Cordeiro, que foi 

morto, de receber o poder, e rique-

za, e sabedoria, e força, e honra, e 

glória, e louvor. 

 Canto Hino 323 CC.......”castelo 

forte” 

 Oração de Louvor 
“O Senhor te guiará continua-

mente,e te fartará até em lugares 
áridos” (Isaías 58.11) 

 
     Dedicação de Dízimos e Ofertas) 

 
Canto Hino 183 HCC. 

Cada Momento” 
 

Inspiração Musical   
 

Louvor e Adoração. 
Ministério de Louvor 

 
Proclamação da Palavra  

 
Oração Final 

 

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. 


