
 

 

Boletim IADJAN – 12Abr17 

 

Pensamento: “Quando você esta na Luz, sem dúvida és um farol que ilumina 

a muitos a partir de ti mesmo”. 

 

Versículo da semana:  Salmo 119:105 - "Lâmpada para os meus pés é a tua 

palavra; e luz para os meus caminhos". 

 

Texto para reflexão: 

Amados de Cristo Jesus! 

O Eterno Deus seja dignificado por sua vida. 

O Salmista expressou com gratidão e exatidão os momentos que passou em sua 

labuta, glórias a Deus!Com quase cento e oitenta versos, este Salmo nos revela 

uma grandeza e experiência relevante e, também, árdua para aqueles que se 

lançaram em seguir a verdadeira Palavra de Deus. 

Muito grato ao revelar que ela, a Palavra é lâmpada para os pés, mostrando 

também que você não está no escuro, pois, pautado nisso, tens a luz divina que 

ilumina a sua causa e o seu caminhar com o Senhor Jesus. 

O Salmista deixa claro em seu registro que  o Verbo esta todos os momentos 

com você. Então porque se desesperar se Ele mesmo te prometeu deixar claro a 

sua jornada. 

O Verbo está presente, o Cristo  está vivo ao seu lado. Não desista, Deus 

proverá tudo para clarear a sua vida. 

Jesus Cristo, o Senhor de tudo te ama!  

Acredite e avance no nome Dele e para Ele; a luz parece pequena, mas há um 

Farol para iluminar sua vida. 

  

Notícias: 

 

SETADJAN: Encontra-se abertas as inscrições do Seminário Teológico das 

Assembleias de Deus em Jardim Nogueira. Aulas as segundas-feiras: Curso 

Básico;  e já  para o Curso Médio as aulas são praticadas nas segundas e 

quartas-feiras. Venha estudar conosco!!!! 

 



Palestra IADJAN: Em 08Abr2017 foi realizada uma Palestra proferida pelo 

Pr. Sérgio Brito, sob o tema: Pais que tem aliança com Cristo preparam seus 

filhos para impactar o mundo”.  

 

Cantata de Páscoa: Será realizada em 16Abr2017 às 19h, na Igreja 

Assembléia de Deus em Jardim Nogueira, a Cantata de Páscoa “Depois da 

Cruz”. Venha celebrar conosco esse momento tão importante para a vida dos 

cristãos! 

 

O que é Páscoa: 

Páscoa é uma importante celebração da igreja cristã em homenagem a 

ressurreição de Jesus Cristo. 

De acordo com o calendário cristão, a Páscoa consiste no encerramento da 

chamada Semana Santa. As comemorações referentes à Páscoa começam na 

"Sexta Feira Santa", onde é celebrada a crucificação de Jesus, terminando no 

"Domingo de Páscoa", que celebra a sua ressurreição e o primeiro 

aparecimento aos seus discípulos. 

A Semana Santa é a última semana da Quaresma, período em que os fiéis 

cristãos devem permanecer por 40 dias em constante jejum e penitências. 

O dia da Páscoa foi estabelecido por decreto do Primeiro Concílio 

de Niceia (ano de 325 d.C), devendo ser celebrado sempre ao domingo após a 

primeira lua cheia do equinócio da primavera (no Hemisfério Norte) e outono 

(no Hemisfério Sul). 

A Páscoa é classificada como uma festa móvel, assim como todas as demais 

festividades que estão relacionadas a esta data, como o Carnaval, por exemplo. 

A comemoração da Páscoa, no entanto, costuma ser entre os dias 22 de março a 

25 de abril. 



A Páscoa é comemorada em vários países, principalmente aqueles com fortes 

influências do cristianismo. Os espanhóis chamam a data de Pascua, os 

italianos de Pasqua e os franceses de Pâques. 

Etimologicamente, o termo Páscoa se originou a partir do latim Pascha, que 

por sua vez, deriva do hebraico Pessach / Pesach, que significa “a passagem”. 

Autor: desconhecido 

Desejamos a todos, em meu próprio nome, no de minha família e de toda a 

Família Nogueirense, os votos de uma Feliz Páscoa, lembrando-nos do 

verdadeiro Cordeiro Pascoal, Cristo Jesus, que ressuscitou dentre os mortos e 

está assentado a destra do Todo Poderoso. 

Cruzada Evangelística:  

 

Abraços do Pr. Adílson Henrique dos Santos e da Missionária Mônica  Henrique 

 

Datas importantes de abril: 

16Abr – Páscoa; 

18Abr – Dia Nacional do Livro Infantil; 

19Abr – Dia do Índio; 



21Abr – Dia de Tiradentes e Inauguração de Brasília (1960); e 

22Abr -  Dia do Descobrimento do Brasil 
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