
 

 

Boletim IADJAN – 03Jul2017 

 

Pensamento: “Perceba que andar com pessoas é se sujeitar a mudar a todo 
instante no conceito delas”. 

 

Versículo da semana:  O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o 
bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da 

abundância do seu coração fala a boca" (Lucas 6:45). 

 

Texto para reflexão: 

 

Mui Amados e diletos de Deus, 

 

Observando o tempo no seu tempo. 

 

Você quer que tudo aconteça para ontem? Não tem tido um pinguinho  de 

paciência para aguardar  uma promessa que teus pais fizeram ou algum 

acontecimento importante na sua vida? Então já é hora de aprender que no 
corredor da vida, tudo tem o seu tempo certo  e que a pressa só atrapalha a 

vontade de Deus para você! Veja o que diz Eclesiastes 3.1. Não podemos nos 

apressar e achar que tudo tem que ser do nosso jeito, no nosso tempo, há uma 
vontade de Deus para as nossas vidas e ela é a melhor coisa que podemos 

esperar, pois os seus propósitos para nós são os melhores e não falham, confira 

em Provérbios 19:21. 
Porque correr tanto para fazer sua própria vontade, quando você diz que quer a 

vontade de Deus em sua vida? 
Vale a pena esperar, esteja confiante em Cristo Jesus. 

Seus amigos: Pr. Adilson Henrique e Mis Monica Henrique 

 
Nota de Falecimento: Em nome de toda a família nogueirense, com pesar 

participa-se que no dia 05 do mês corrente, após concorrida cerimônia fúnebre, 

foi sepultado um dos pastores mais queridos de nossa gloriosa Igreja. O Pr. 
Antônio Teodoro Correa foi um homem exemplar e digno de respeito e carinho 

de todos. Que o seu exemplo de vida e dedicação à Obra do Senhor fiquem 

marcados na história da Igreja Assembléia de Deus em Jardim Nogueira. Que 



possamos orar pela família Correa, rogando que o eterno Deus conforte os 

corações.  

 

Convite Geral: O Pastor da Igreja convida, juntamente com o departamento de 
Missões aos irmãos para prestigiarem o Culto na Praça Luiz Palmier - Sempre 

aos sábados a partir das 08h da manhã. 

 
Notícia: Será realizado no dia 12Jul, o Debate Melodia, com a participação do 

Pr. Adílson Henrique dos Santos, sob o tema: “Examine-se o homem a si 

mesmo: e depois disso, o que fazer? Você sabe mesmo?”. Sintonize na  Rádio 
97.5 e participe, pois certamente Deus falará ao seu coração! 

 

Agradecimento: Agradecemos o carinho de todos da Igreja, Líderes de 
Departamentos pelo comparecimento na festa dos Sessenta anos de Aniversário 

da AD em Mutuá. 

 

Curiosidades da Bíblia: 

1. Quais os livros da Bíblia que tem apenas 1 capítulo ? 

R: Obadias, Filemom, II João, III João e Judas. 

2. Quais os livros da Bíblia que terminam com um ponto de interrogação? 

R: Lamentações, Jonas e Naum. 

3. Qual o menor livro da Bíblia? 

R: II João (possui somente 13 versículos). 



4. Qual o maior livro da Bíblia? 

R: Salmos (possui 150 capítulos ou partes). 

Dias comemorativos: 

09 Domingo 

 Dia da Revolução e do Soldado Constitucionalista 

10 Segunda-feira 

 Dia da Pizza 

11 Terça-feira 

 Dia Mundial da População 

12 Quarta-feira 

 Dia do Engenheiro Florestal 

13 Quinta-feira 

 Dia do Cantor 
 Dia do Engenheiro de Saneamento 

14 Sexta-feira 

 Dia da Liberdade de Pensamento 
 Dia do Propagandista de Laboratório 

15 Sábado 

 Dia Nacional dos Clubes 

16 Domingo 

 Dia do Comerciante 

 

  

 

 

Acesse a página oficial da Igreja: www.iadjan.org.br 


