
Comissão Jubileu de Coral 

Kátia Moreno (relatora) 

Christine Ferreira 

Ilcimar Lima 

Carlos Alberto Moreno 

Olímpio César Júnior 

Jailton Ferreira 

Eunice Pereira 

Rita de Cássia Vieira 

Tatiana Oliveira 

Culto noturno de domingo: 19h. 

Campanha Geral de Missões  

Alvo Alcançado 

Crianças/Juniores  1.200,00 2.409,35 

Adolesc./Jovens  3.500,00 3.916,00 

Min. da Família    3.800,00 2.105,00 

MCM  8.100,00 9.450,00 

Homens   9.000,00   10.425,00 

E./M. do Rei     700,00 1.297,00 

A. Pr. Neemias 4.000,00 4.000,00 

Total:           30.000,00   33.602,35 

35  

ANOS 
Batismos 

Permitindo Deus, os próximos acontece-

rão no  período de Aniversário da Igreja 

em setembro com   a data ainda a ser 

confirmada. Os que entregaram sua vida 

a Jesus, procure o Pr, Neemias Lima ou 

o Ministério de Evangelismo e Missões. 

Semana de Oração e Comunhão 

De 07 a 11 de agosto, segunda a sexta,  

novo horário às 8 horas. 

Oração e leitura das  

Cartas de I e II Timóteo. 

Vamos, será benção! 

Feliz  

Aniversário! 
METHUSAEL  SANTOS - 03 

ETELVINA DA SILVA- 04 

SELMA BENEVENUTO -06 

CHIRLEI SANTOS - 07 

JORGE JUNIOR - 07 

NICOLE CUNHA -08 

ROBSON BENEVENUTO- 09 

LUCAS CARVALHO -15 

DANIEL ANICETO -16 

NILMA MENDONÇA- 24 

REGINA CÉLIA -25 

JAQUELINE  CABRAL -26 

NATHÁLIA CRISTINA-30      

Chá de Fraldas 
Da irmã Priscila 
Dia 26 de agosto às 16 horas 
No Espaço da Comunhão 
 
Traga um pacote de fraldas  
e participe! 

Comemorativo 

Estamos no mês da  

Juventude e Adolescentes. 

Hoje é o  

Dia do Adolescente Batista. 

Reunião de Liderança 

Na última segunda-feira, dia 31/07,  

aconteceu com a presença de 11 líderes. 

Aprovado para homologação na próxima 

Assembleia: Pr. Jorge Gouveia Vieira 

assume como Ministro auxiliar.Vários 

assuntos abordados como informativos. 

Treinamento de Líderes 

Aconteceu na última quinta-feira, dia 

03/08, e com presença de 15 líderes. 

Divulgaremos em breve a data do 

próximo e é importante  

a presença de todos. 

 

 

 
 
 

Pastores 

João T. de Lima 

(Emérito in  
memoriam) 

Neemias S. Lima 

(Presidente) 

 

Pastores Membros 

Adenauer Sampaio 

Vinícius R. Moreno  

Jorge Luiz 

 

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 

Ozéas Ornelas 

Percília Magalhães  

Zaqueu Xavier 

batistadobraga@hotmail.com / www.batistadobraga.org.br  

neemiasslima@hotmail.com 

Rua  Omar Fontoura, 117 -  Braga  -  Cabo Frio 

Em frente ao Galpão de Marcação de Consultas 

(22) 2643-3969/ 99225-2268 

                      BOLETIM DOMINICAL 

06/08/2017 

Parece que foi ontem 

 

 Século XX, 1989. O primeiro contato solicitava pregar 

no dia catorze de maio. Compromisso anterior impedia e, 

mesmo com veemente insistência do interino, argumentando 

tratar-se de um dia especial, dia das mães, e que a Igreja ora-

va na expectativa de convite a novo pastor, o dia aprazado foi 

vinte e um. 

 Domingo juntos, novel pastor com três meses de con-

sagração e uma Igreja jovem, sete anos de existência. Em 

seus quadros, líderes experientes e excelente folha de servi-

ços no reino. Convite feito a um pastor da região aguardava 

resposta, que veio negativa logo depois. Em junho, novo 

contato, agora mais íntimo, namoro assumido, noivado esta-

belecido, casamento ministerial realizado em dois de agosto. 

 Parece que foi ontem. O dia da semana também era 

uma quarta-feira. Sonhos. Expectativas. Dúvidas. Medos. 

Alegria. Tensão. Preocupações.  

 E o tempo passou. Erros e acertos. Problemas e solu-

ções. Tristezas e alegrias. Derrotas e vitórias. Doenças e cu-

ras. Dúvidas e certezas. 

 Há vinte e oito anos, Deus me concede a honra, o pri-

vilégio e a responsabilidade de dirigir a Igreja Batista no Bra-

ga em Cabo Frio. Parece que foi ontem. 

 A bondade do Senhor é tão marcante que, passado 

este tempo, a alegria é a mesma, o entusiasmo ainda mais 

acentuado, a experiência de abraçar, tocar, encorajar, sorrir e 

chorar, confrontar no particular e elogiar publicamente, são 

experiências renovadas a cada manhã. 

 Perceber uma Igreja que, após essa caminhada, se 

mantém amorosa, atenciosa e desejosa de prover o melhor é 

realidade que só se explica pela bondade de Deus e inteira 

disposição de líderes em amar a Jesus sobre todas as coisas.  

 Não, não estou afirmando que tudo são flores. Sim, 

que temos flores. E em abundância, e perfumadas.      Nelas,  



Celebração Manhã  
Prelúdio                        .Ministério de Adoração 

Boas Vindas 

O SENHOR REINA, E O SEU SANGUE 
NOS TROUXE A VIDA! 

Leitura Bíblica: João 3.16 – 21 

Dirigente: Porque Deus amou o mundo de tal 

maneira que deu o seu Filho unigênito, para que 

todo o que nele crê não pereça, mas tenha a 

vida eterna.  

Congregação: Porquanto Deus enviou o seu 

Filho ao mundo, não para que julgasse o mun-

do, mas para que o mundo fosse salvo por ele.  

Dirigente: Quem nele crê não é julgado; o que 

não crê já está julgado, porquanto não crê no 

nome do unigênito Filho de Deus.  

Congregação: O julgamento é este: que a luz 

veio ao mundo, e os homens amaram mais as 

trevas do que a luz; porque as suas obras eram 

más. Pois todo aquele que pratica o mal aborre-

ce a luz e não se chega para a luz, a fim de não 

serem erguidas as suas obras. Quem pratica a 

verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas 

obras sejam manifestas, porque são feitas em 

Deus. 

Hino:136 HCC-”Adoro o Cristo Vivo”  

Oração de Louvor 

 Leitura Bíblica: Marcos 12:33 

Hino:  142 CC –“Pão da Vida” 

ACONTECE NO BRAGA 

Inspiração Musical                       Eraldo Luiz           

Dedicação de Dízimos e Ofertas 

Adoração                      Ministério de Adoração 

Proclamação da Palavra  

CEIA DO SENHOR 

Hinos: 89 CC, e 114 CC. 

Poslúdio                        Ministério de Adoração 

Celebração Noite 
Prelúdio                          Ministério de Adoração 

Boas Vindas 

NOSSO DEUS QUERIDO, TE  
LOUVAMOS POR  TUA  

GRAÇA E PODER! 
Sua palavra nos trás refrigério; 

Leitura Bíblica: Salmos 107.41;113.9;96.7;22.27; 

Is.61.9 

 

Dirigente: “...Levanta da opressão o necessitado, 

para um alto retiro, e multiplica as famílias como 

rebanhos. Faz com que a mulher estéril habite 

em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao  

SENHOR! 

Todos: Dai ao SENHOR, ó famílias dos povos, 

dai ao SENHOR glória e força. Todos os limites 

da terra se lembrarão e se converterão ao SE-

NHOR; e todas as gerações das nações adorarão 

perante a tua face. E a sua posteridade será co-

nhecida entre as nações, e os seus descendentes, 

no meio dos povos; todos quantos os virem os 

conhecerão como semente bendita do SE-

NHOR. 

Oração de Louvor 

Hino: 323 HCC– “Eu alegre vou na sua luz” 

ACONTECE NO BRAGA 
“Ensina-me, SENHOR, o caminho dos teus de-
cretos, e os seguirei até ao fim.” 
Inspiração Musical                      Aline Monteiro 

Oração e Intercessão 

Dedicação de Dízimos e Ofertas 

Adoração                        Ministério de Adoração 

Proclamação da Palavra  

Oração Final  

Poslúdio                          Ministério de Adoração 

 

alguns espinhos. Somos todos limitados. E também os espinhos tem função impor-

tante, dentre elas, a de proteção. De certa forma, somos protegidos por eles, como 

ensina o Pequeno Príncipe. 

 Sou grato: a Deus, à família, à Igreja, aos amigos, aos pastores. E quero sem-

pre ser grato. Como poetizou Virgílio, “enquanto os rios correrem para o mar, os 

montes fizerem sombra aos vales e as estrelas fulgirem no firmamento, deve durar a 

recordação do benefício recebido na mente do homem reconhecido”. 

 “Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que comple-

te a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus” - Atos 20.24. 

 Parece que foi ontem! Tamo juntos! 

Pr. Neemias Lima 

      ATIVIDADES DA  SEMANA 

 

GRUPOS MUSICAIS  

Coro  Prof.ª 

EUNICE TEIXEIRA 

Quinta-feira - 20h 

GRUPO DOCE VOZ 

Quinta-feira –19h 

MINISTÉRIO DE LOUVOR 

Sexta Feira -  19h30min. 

GRUPO LOUVAR-TE 

Segunda Feira - 20h 

MENSAGEIRAS DO REI 

Sexta-feira - 19h30min 

CULTO  DE ORAÇÃO 

Domingo - 7h59min  

Quarta-feira - 7h às 21h  

CULTO INFANTIL  

Domingo - 20h  

CULTO DE ORAÇÃO 

Domingo - 8 horas 

Quarta Feira - De 7h às 19h 

Primeira semana do mês - 7h  

CULTOS                               

Quarta-feira - 19h29min 

Domingo(manhã) - 9h44min 

Domingo(noite) - 19 horas 

EBD 

Domingo - 8h29min 

MCA 

Domingo-18h 

EMBAIXADORES DO REI 

Sexta-Feira –19h30min 

Participe com alegria da  

Obra do Senhor  

Banco do Brasil  
Agência: 4075-4 / Conta: 4912-3  

Ao depositar, informe à tesouraria.  

   PGMs - Pequenos Grupos 

Procure um perto de sua casa,  

Convide um  amigo para ir com 

você, participe e seja abençoado! 
 

 

Junte-se à família do Braga  

Você pode ser recebido por três manei-

ras: aceitar a Jesus como Salvador e ser 

batizado, transferência ou reconciliação. 

Entre em contato conosco, teremos i-

mensa alegria em ajudar você. Pegue 

uma ficha na recepção, entregue a  

alguém da liderança da Igreja ou na  

secretaria e seja bem-vindo!!!  

Aferição de Pressão e Glicose  

Nosso trabalho acontece toda  

Quarta-Feira, das 07h às 09h,  

aqui na sede da Igreja.  

Informações: irmão Cézar Procópio.  

 

Programa Missionário 2017 
10/09 - Celebração Missionária- 

Missões Nacionais 
29/09  a 01/10 -  Festa Missionária-

Estados 
 

Secretaria 

Os batizados entre 2015 e 2017, 

por favor, procurar a secretaria. 

Quem não fez foto para cadastro, 

favor trazer uma 3X4. 

Plantão hoje, manhã e noite. 

Ministério de Adoração 

Os irmãos que tem participação na  

Escala de Música,  a escala já se encon-

tra no mural do Salão da Comu-

nhão.Consultem  ou procurem  a MM 

Raquel Garcia. 

Expediente de Secretaria 

 

06/08 - Domingo - Manhã e Noite  

08/08 - Terça - Das 9h às 17h 

09/08 - Quarta - Das 8h às 16h 

10/08 - Quinta - Das 9h às 17h30min 

11/08 - Sexta - Das 9h às 17h 

Caso o irmão precise, dirija-se a  

secretaria nestes dias e horários. 

https://www.bibliaon.com/versiculo/marcos_12_33/

