
  

Sala de Oração 
    Em nosso site, você pode apresentar 
seus motivos de oração. Acesse o site e 

entre em contato com a gente: 
www.batistadobraga.org.br 

 

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. 

Nota da Equipe de Som e 
Multimídia 

Músicas para solos deverão ser  
entregues em Pen Drive ou CD 

dez minutos antes do culto. 

Atendimento Psicológico 
  

Dr° Paulo Cerqueira, atende em nos-
sa igreja terças e quintas  

das17h às 19h. 
Valor: R$ 40,00 por sessão.  

Agende seu horário! 

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. 

Área Financeira 
Com o objetivo de melhorar os  

serviços, a área financeira da Igreja 
está com novos procedimentos  

quanto a pagamentos e liberação 
de verbas. Os segmentos  

devem se  
informar junto aos responsáveis 

 
10–  Edmilce Cruz 

12– Maria Lúcia  de Mattos  
12-  Matheus de Oliveira  

13– Edith de Souza 
15– Elaine Rangel 

15– Rinaldo Ferreira  
16– Sergio  Oliveira  

 
Deus os abençoe! 

    Feliz Aniversário 

REAL IDADE 
Reunião da real Idade dia  

18/07 Segunda– Feira 
As : 17:00h 

 

 

Pastores 
 

João T. de Lima 

(Emérito in memoriam) 
Neemias S. Lima 

(Presidente) 

 

 Pastores Membros 
Jorge  

(Evangelismo) 
Thadeu Gomes 

(Jovens e Adolescentes) 

Vinicius Moreno 

 

 

 
 

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  

10/07/2016 

Saudades 
 

 Lia o livro de Salmos, e cheguei ao 42. O autor do 
salmo estava cativo. Talvez tivesse sido levado escravo 
em alguma invasão dos arameus. Sente saudades da 
sua terra. Fala do Jordão, o Hermon e o Mizar, talvez um 
pico do Hermon. Lembra-se do templo. Canta sua dor. 
 Mas tem saudades de Deus. Do templo. Do culto. De 
ir com a multidão à casa de Deus (v.4). A saudade é tão 
grande que ele chora tanto que as lágrimas são o seu 
alimento (v. 3). Para nós, cristãos, esta figura perdeu sua 
força. Deus não está confinado a um templo ou a um 
lugar. Mas naquele contexto da revelação estava. Ele 
está longe do solo sagrado. No cristianismo não há terra 
santa, pois Deus não habita numa terra, mas nas 
pessoas. Para o salmista havia a terra de Deus. Tinha 
saudades dela.  
 Diz-se que a palavra “saudade” só existe na língua 
portuguesa. Grande coisa. “Borogodó” também. Ter 
saudades não é privilégio de falantes da língua de 
Camões. Em outras línguas, o conceito é expresso por 
outras palavras. Não há a palavra, mas há o sentimento.  
 Temos saudades do que nos é valioso. Não temos 
saudades de uma doença. Nem de uma provação 
esmagadora. Mas, o que nos é valioso? Do que temos 
saudades? Os hebreus, no deserto, tinham saudades do 
Egito: “Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de 
graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, 
dos alhos porós, das cebolas e dos alhos” (Nm 11.5). 
Não era de graça. Pagavam caro pelas cebolas e alhos: 
chicotadas nas costas. Mas seu coração estava no Egito, 
então romantizavam o passado, esquecendo-se de como 
fora ruim. Há cristão com saudades do mundo. Queixa-
se das provações que enfrenta na peregrinação por esta 
vida, esquecido que antes era pior. Ou se não era, o 
destino seria pior. Escravo não tem futuro  

http://www.batistadobraga.org.br


CELEBRAÇÃO DOMINGO 

MANHÃ – 10/07/16 

 
Prelúdio.......Ministério de Louvor 

 

Boas Vindas 

 

O MUNDO PRECISA DO AMOR DE 

DEUS! 

Louvai ao Senhor, invocai o seu nome,  

fazei conhecidos entre os povos os seus 

feitos.                                                                                                                

(1 Crônicas 16.8) 

 

Oração de Louvor 

 

Leitura Bíblica: Salmos 148.11,12 e13

(1 Crônicas 23-28) 

 Saudades de Deus! Que bonito! Para quem ama a Deus, o melhor lugar do 
mundo é a igreja. O melhor momento da vida é o culto. Não ir à igreja ou perder 
um culto traz um vazio! Garret chamou a saudade de “gosto amargo de 
infelizes”. É frustrante: podemos estar em qualquer lugar, mas se nosso coração 
é do Senhor, ficar longe de sua igreja, do seu povo, do culto, é gosto amargo e 
infeliz. 
 Saudades de Deus! Diz o hino 484, do Cantor Cristão: “Da linda pátria estou 
mui longe/Triste eu estou/Eu tenho de Jesus saudades/Quando será que vou?”. 
Muitos cristãos se apaixonaram pelo mundo e não têm saudades de Jesus e da 
linda pátria. Não são mais peregrinos. Naturalizaram-se cidadãos do Mundo. 
Não cantam mais o Céu. O coração não está lá. Não se tem saudade do que 
não se ama. 
 Você tem saudades de Deus? Lembra-se dos bons momentos do passado e 
sente falta deles? Estando longe, tem saudades da igreja? Ou tem saudades do 
mundo, quando está na igreja? Saudades da casa de Deus ou do Egito? 
 Tenha saudades das boas experiências com Deus. Queira-as de volta. 
Busque-as. 

Pr. Isaltino Gomes Coelho Filho 
Texto publicado como pastoral do boletim da Igreja Batista Central de 

Macapá, em 14.7.13. 

Canto - HCC 228.....”A Deus demos Glória” 

 

Oração 

 

Inspiração Musical. 

“Reis da terra e todas as nações, todos os 

governantes e juízes da terra,moços e mo-

ças, velhos e crianças.Louvem todos o 

nome do Senhor, pois somente o seu no-

me é exaltado; a sua majestade está aci-

ma da terra e dos céus.”  (Salmos 148:11-

13) 

 

(Dedicação de Dízimos e Ofertas) 

Louvor e Adoração.....Ministério de Louvor 

 

Proclamação da Palavra 

 

Oração Final – Poslúdio 

 

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. 


