Pastor Sênior

Aniversariantes

Pedidos de Oração

10/02 - Caroolina Vianna Barreto de Fraipont
10/02 - Cleida Gomes Poltronieri
10/02 - Paulo Cézar de Góes Motta
10/02 - Rodrigo Leitão Ferreira
11/02 - Silvia Helena Batista Ribeiro
12/02 - Vivian Pinto Riolo
13/02 - Alexandre Martins de F. Neto
13/02 - Dulcineia Zumach Lemos Pereira
13/02 - Leonardo Cassa de Oliveira
14/02 - Luzinalva Ferreira Bezerra
14/02 - Raissa Emanoelle Beje Feliciano
16/02 - Rosângela da Silva Pinto Figueira

. Terezinha Rangel - Saúde
. Vânia Peixoto - Saúde
. Aldecir Oliveira (mãe do ir. Alcides) - Saúde
. Pedro Medeiros (tio da ir. Maria Jose Peixoto) - Câncer
Atividades Semanais
. Iracema Patrício - Saúde
Cultos: Domingos às 10h20min e 18h
. Pr. Elizeu Rangel (cunhado da ir. Vadirene) - Saúde
. Geraldo Neves (pai do ir. Ritche)
Quintas às 19h30min
. Valdivia Gomes (sogra do Euler)- Câncer
EBD: Domingos às 9h
. Maria de Lourdes (irmã da Lindalva) - Saúde
. Márcia (filha do ir. Napoleão) - Saúde
Intercessão: De Segunda à Sexta, às 18h
. Leuzeni (prima do ir. Euler) - Saúde
Encontro da 3ª Idade: Segundas, às 19h
. Mariana Vogado (neta da ir. Gildete) - Saúde
MCM e Coro Feminino: Terças, às 15h
. Geraldo Catarino - Saúde
Mensageiras e Embaixadores do Rei: Domingo às 10h . Elza (mãe da ir. Élcia) - Saúde
. Dejaval Mendes (esposo da ir. Eurli) - Saúde
Encontro Jovens e Adolescentes: Sáb., às 19h30min
. Jennifer (sobrinha da ir. Dirce) - Saúde
Pequenos Grupos: Segundas, Terças, Quartas e Sextas . Adriana Rodrigues - Saúde
. Isabela (prima do ir. Euler) - Câncer
Coro da Orla: Quartas às 20h
. Isis Castro (5 anos) - Saúde

Pr. Edson Klitzke
pr.edson@igrejadaorla.com.br

Aniversário de Casamento

Coro da 3ª Idade: Quartas, às 19h

Conta Corrente da Igreja

Caso o irmão deseje efetuar o depósito de seu dízimo ou oferta diretamente na conta corrente da Igreja, sugerimos que tire uma cópia do
comprovante e utilize o envelope de dízimos e contribuições para identificar a designação dada do valor. Banco: Banestes - Ag. 042 - C/C
20.668.182 CNPJ: 28.437.580/0001-06.

Viagem Missionária ao Vale

Nesta próxima semana, de terça-feira a sexta-feira, estaremos em viagem
ao Vale do Jequitinhonha para as ações na construção das Capelas nas
nossas Missões, realizaremos, também, um curso gerando ação
preparatória para este período. Estejamos orando por esta missão tão
significativa para nossa Igreja.

Viagem Missionária para o Ceará

Será realizada entre os dias 11 (22h30min) a 16 (2h25min) de abril para
São Gonçalo dos Amarantes, Campo Missionário de nossa Igreja, junto
com a Missionária Veroneide. A empresa Latam e a Azul estão com uma
promoção de ida e volta por R$470,00. Vale à pena conferir!

Ministério de Adoração e Artes

O nosso Ministro Paulo Paraguassú convoca todos os líderes de Coros,
Coreografia, Teatro, Projeção, líderes das equipes de cânticos, sonorização, ornamentação, academia de Artes e Música para uma reunião na
próxima quarta-feira as 19h30min no Auditório do 1º Andar.

Conversa com Deus

A partir de amanhã, 11/02, às segundas, quartas e sextas-feiras, de 15h
às 16h estaremos realizando um momento de conversa com Deus, na
sala de oração da igreja. Todos estão convidados à participar!

Visita do Missionário Pr. José Calixto

No próximo dia 17/02, junto ao culto da noite, teremos conosco o Pr.
José Calixto Patrício, missionário da Junta de Missões Mundiais na
Europa, onde também desenvolve um trabalho de cuidado integral do
missionário. Não perca esta oportunidade de ouvir notícias do campo.

16/02 - Fábio Rodrigues da Silva e Jeane Dias Cabalini SIlva

Reunião do Conselho Geral da Orla

Desde ontem a tarde, até hoje ao meio dia, está acontecendo a reunião
geral do Conselho de Líderes da Orla no sítio da Igreja.

Ministério das Crianças Informa:

No mês de fevereiro daremos continuidade ao trabalho especial com as
crianças de 04 a 08 anos no período do culto da noite, com oficinas e
filmes evangélicos. As crianças participarão do início do culto coletivo e
serão encaminhadas, para a sala 101, logo após a oração de consagração. Agradecemos o apoio e a compreensão de todos os responsáveis!

Manhãs de domingo na Orla

Em nossas manhãs, dominicalmente, até o dia 10/03, a nossa Igreja
unificou a EBD com o culto matutino, começando às 9h e indo até as 11h,
tendo toda a programação no templo da Igreja.

Retiro de Verão 2019!

Está chegando! Fique atento! de 01/03 à 05/03.
Período de inscrições para membros da igreja da Orla:
inicia hoje, 10/02, nos cultos de domingo pela manhã e a
noite e vai até dia 17/02. Durante a semana, neste período,
poderão se inscrever na secretaria da igreja. Para
não-membros da Orla, caso sobre vagas, as inscrições
acontecerão de 18/02 a 21/02 na secretaria da igreja ou até
o horário do culto da noite de quinta. Lembrando que, para
quem não for membro da Orla, deverá ter indicação de um
membro da igreja. Após as datas mencionadas, só poderão
fazer cadastro de reserva de vaga para uma possível
desistência, sendo o cadastro compatível com o perfil
desistente. Garanta sua vaga! Atente-se para o prazo! Será
um privilégio passarmos este tempo juntos!

