Pastor Sênior

Aniversariantes

Pedidos de Oração

13/01 - Alisson Neres Santana
13/01 - Jéssica Gonçalves Cunha Freitas
13/01 - João Gabriel Rentes Coutinho
13/01 - Lauro Nunes Sabbagh
13/01 - Priscila Maressa Araujo dos Santos
13/01 - Santa Vieira Pattio Neves
14/01 - Maria Antônia Guaitolini de Oliveira
14/01 - Nadir Simões Vieira
15/01 - Rosemere Pereira Tonon Malta
17/01 - Lucas Riolo Salles
17/01 - Rebeca Vescovi Martins
17/01 - Rita de Cássia Silva
17/01 - Rodrigo de Souza Freitas
18/01 - Adalton Santos Filho
18/01 - Jean Carlos Pereira dos Santos
18/01 - Pâmella Vitória Moreno dos Santos
18/01 - Sebastião Borges da Silva
18/01 - Weverson Lima Soares
19/01 - Luciana Farias dos Santos Passos
19/01 - Marina Daré

• Pedro Medeiros (Tio da Maria Jose Peixoto) - câncer
• Iracema Patrício Vilas Boas - saúde
• Pr. Elizeu Rangel (cunhado da ir. Valdirene) - saúde
• Geraldo Neves (pai do Ritche) - saúde
Atividades Semanais
• Valdivia Gomes (sogra Euler) - câncer
Cultos: Domingos às 10h20min e 18h
• Zumar (mãe da ir. Lucimar) - saúde
Quintas às 19h30min
• Maria de Lourdes (irmã da Lindalva) - saúde
EBD: Domingos às 9h
• 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 Élcia) - saúde
• Dejaval Mendes (esposo da Eurli) saúde
Encontro Jovens e Adolescentes: Sáb., às 19h30min
• Jennifer (sobrinha da Dirce) saúde
Pequenos Grupos: Segundas, Terças, Quartas e Sextas
• Adriana Rodrigues - saúde
Coro da Orla: Quartas às 20h
• Isabela (prima do Euler) câncer
Coro da 3ª Idade: Quartas, às 19h
• Isis Castro (5 anos) saúde

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

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.

II Encontro de Homens da Orla

Na última sexta e sábado, junto ao Sítio da Igreja, tivemos a realização de um movimento muito especial com os homens de nossa
Igreja. Foi muito abençoador! Registramos nossa gratidão a Deus
pela vida de cada participante.

Pr. Tiago S. Schwanz, Quézia, Vittorio e Benicio: Louvamos

a Deus pela chegada da querida família pastoral entre nós.

Viagem Missionária para o Sul do País

A partir da próxima sexta-feira até o dia 23, teremos um grupo de 60
irmãos participando da viagem missionária em Porto Alegre, Roca
Sales e Nova Petrópolis. Temos um desafio de doar 200 cestas
básicas (cada uma custa R$42,00), para Humaitá (Igreja Vinho
Novo, Porto Alegre). Você pode consagrar o valor de sua oferta junto
aos nossos cultos. almoço e jantar) a Igreja estará provendo para
todos. Há somente poucas vagas. Ligue para a secretaria da Igreja e
faça sua inscrição.

Manhãs de domingo na Orla

Nos próximos domingos, 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.

Dicas de Saúde da Orla

Com o verão e as altas temperaturas é muito importante cuidar da hidratação do corpo. Alguns alimentos
possuem uma grande quantidade de água em sua
composição e são indicados para auxiliar neste
processo, como: melancia, melão, laranja, morango,
pêssego, tomate, pepino, alface e abobrinha. E, principalmente, não se deve esquecer da importância de
beber bastante água ao longo do dia! Por isso, é
indicado ter sempre uma garrafinha em mãos. Outro
grande aliado é a água de coco. A baixa ingestão de
líquidos pode causar um quadro de desidratação que
pode levar a consequências como: dor de cabeça,
indisposição e até problemas renais. Especialmente
no verão se perde muito líquido pela transpiração e,
tanto a ingestão dos alimentos como da água, são
ótimos aliados para garantir a hidratação do organismo. Débora Coimbra - Nutricionista

Palavra de Gratidão

Louvamos a Deus pela vida do Pr Carmo Roque
Zortea, como orador do culto desta noite. Muito
obrigado! Deus continue conduzindo sua vida, família
e ministério.

Boas-Vindas!

Registramos nossa alegria de ter jovens e adolescentes da Igreja Batista Bairro das Graças (Belford
Roxo - RJ), liderados pelo irmão Renato, os quais
estão entre nós desde o dia 09, quarta-feira, até o dia
de hoje. Que alegria e honra tê-los entre nós. Deus
seja bendito pela vida de cada um de vocês.

Aniversário de Casamento

15/01 - Antônio Carlos da Silva e Maria Luíza Silva
19/01 - Gerson Nunes e Maria Goreti Costa

Conversa com Deus

A partir do dia 04/02, 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!

Culto desta Manhã

Estaremos tendo a direção, louvor e ministração junto ao culto desta
manhã, pelos irmãos cariocas, de Belford Roxo. Que benção a vida
de vocês!

Viagem ao Vale do Mucuri

Amanhã e terça haverá uma pequena caravana, dirigida pelo Pr
Edson junto a cidade de Itaipé, MG. Oremos por esta viagem e pelo
propósito nela por lá.

Férias do Pr. Edson Klitzke

A partir desta quinta-feira, dia 17, até o dia 31, o nosso pastor estará
de férias. Oremos ao Senhor por este tempo em família e descanso.

Férias do Ministro de Música

Em janeiro nosso MM. Paulo Paraguassu estará em período de
férias. Para isso, foi preparada uma escala especial de líderes
responsáveis pelas áreas do ministério. Contamos com o apoio de
todos.
Líder de ordens de culto dos domingos - Deivid
Líder de escala de pianistas e regentes - Élcia
Líder de escala para vocal - Rute Caldas e Gideão

