
 

 

Boletim IADJAN – 24Mai2017 

 

Pensamento: “Se tenho a solução para o problema, porque aguardar ser 

acionado para fazê-lo?.” 

 

Versículo da semana:  Salmos 37:4 NTLH - "Que a sua felicidade esteja no 

Senhor! Ele lhe ará o que o seu coração deseja". 

 

Texto para reflexão: 

Mui Amados e diletos de Deus, 

Deus o Senhor seja louvado por tudo para sempre!! 

Dias de crises e dificuldades para a nossa nação. Variadas vezes estamos 

assistindo a um verdadeiro espetáculo de corrupções, ladroagens, crimes 

cometidos por tantas autoridades. Em todas as camadas da sociedade são 

observadas situações de calamidade no cenário político, social e também no 

lado religioso. O que será que está ocorrendo e porquê Deus permite tudo isso? 

Talvez você tenha parado para questionar isso. Lembremo-nos que existe ainda 

um povo remanescente que se coloca de joelho para orar e levantar a sua voz 

em clamor pela Nação Brasileira. 

Deus não está dormindo e cuida dos seus, ainda que esses filhos estejam 

cochilando. Prestemos muita atenção nestes momentos e vigiemos em oração 

para que, a seu tempo, enquanto Jesus aguarda o momento para buscar a sua 

Noiva, o Eterno livre  seu povo e dê escape ao nosso Brasil de maiores 

lamentos. 

Oremos, Oremos e Oremos!!!! 

Deus tem o controle de tudo. Em Cristo somos mais que vencedores! 

Receba o nosso abraço 

Seus amigos: Pr. Adilson Henrique e Mis Monica Henrique 

  

Notícias: 

 

Ceia do Senhor e Santo Jejum: No dia 04Jun será realizado o Culto de Ceia 

do Senhor e Santo Jejum. Não deixe de participar! Todo o primeiro domingo 

do mês. 

 



 
 

Debate Melodia: Foi realizado, no dia 23Mai, o Debate Melodia com a 

participação especial do Pr. Adílson Henrique dos Santos, sob o Tema: “Deus 

provou o seu amor por nós. E que prova você daria do seu amor por Ele?” 

 

Curiosidades da Bíblia: 

Você sabia que a Bíblia possui 1.189 capítulos e 31.102 versículos ? 

Que também nos livros de Ester e Cantares de Salomão não  encontramos a 

palavra Deus ? 

Dias comemorativos: 

 

  

 

 

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


