Pastor Sênior

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

Atividades Semanais

Cultos: Domingos às 10h20min e 18h
Quintas às 19h30min
EBD: Domingos às 9h
Intercessão: De Segunda à Sexta, às 18h
Encontro da 3ª Idade: Segundas, às 19h
MCM e Coro Feminino: Terças, às 15h
Mensageiras e Embaixadores do Rei: Domingo às 10h
Encontro Jovens e Adolescentes: Sáb., às 19h30min
Pequenos Grupos: Segundas, Terças,Quartas e Sextas
Coro da Orla: Quartas às 20h
Coro da 3ª Idade: Quartas, às 19h

Pedidos de Oração

Curso de Batismo

Informação da Administração da Orla

Celebração de Batismos

Solicitamos que os materiais diversos que são deixados na igreja
devam ser devidamente identificados, para quem deve ser
entregue e a finalidade dos mesmos. Devem ter um prazo de 48hs
para que sejam despachados, a fim de que mantenhamos a
organização. Agradecemos a compreensão dos irmãos.

Acompanhando Nossas Finanças

Ministério com Crianças

As inscrições para quem tem de 8 a 13 anos de idade já estão
abertas e devem ser feitas com Fábio ou Fernanda. Já está acontecendo aos domingos, no horário de 9h às 10h.
Será realizada no dia 23/09, junto ao culto da noite.
Até o momento alcançamos 29,38% do orçamento do mês de
setembnro que equivale a 21% dos membros ativos. O que está
faltando para que alcancemos 100% da nossa membresia?

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.

Orla Baby
Nosso Ministro de Música conta com a participação das crianças do
Orla Baby no musical: “Vida com Jesus” . Será dia 14/10 na igreja. Os
interessados deverão fazer o cadastro, as fichas encontram-se no
berçário.

“Projeto Laise”

Aniversariantes

• Marlene Ribeiro (mãe da ir. Dilma) - saúde
• Zumar (mãe da ir. Lucimar) - saúde
• Gisélia (esposa do Carlos Lopes) - saúde
• Maria de Lourdes (irmã da Lindalva) - saúde
• Márcia (filha do ir. Napoleão) - saúde
• Leuzeni (prima do ir. Euler) - saúde
• Márcio (esposo da Roseane) - saúde
• Mariana Vogado (neta da ir. Gildete) - saúde
• Geraldo Catarino - saúde
• Geraldo Pires - saúde
• Elza (mãe da Élcia) - saúde
• Juliana Assunção Alves - câncer
• Dejaval Mendes (esposo da Eurli) saúde
• Jennifer (sobrinha da Dirce) saúde
• Adriana Rodrigues - saúde
• Elaine (amiga da Jacqueline) saúde
• Isabela (prima do Euler) câncer
• Dinair Nogueira (irmã do Euler) câncer
• Isis Castro (5 anos) saúde

Assim intitulamos a Campanha de Oferta alçada para abençoar
nossa missionária entre os muçulmanos. Louvamos a Deus, pois,
alcançamos 100% do objetivo proposto e já repassamos para a
mesma.

Atenção! Você que sente o desejo de trabalhar no Ministério
com Crianças e Pré Adolescentes, vontade de aprender e se
capacitar ou já atua diretamente com o Ministério, está convocado a preencher nossa ficha de cadastro
Contamos com a sua participação!

Próximas viagens missionárias

As viagens ocorrerão com o seguinte cronograma:
- Sertão (Cafarnaum): 27 a 30 de setembro;
- Cuba: 31/10 a 07/11
- Sertão (Cafarnaum): 14 a 18 de novembro;
- Sul do País (Porto Alegre, Nova Petrópolis, Roca Sales): 18 a
23/01/19. Quem for de ônibus a saída está prevista para o dia
16/01 de Vila Velha e a chegada no dia 25/01.
- São Gonçalo dos Amarantes, CE: 27/02 a 07/03/19.
- A viagem para África está dependendo de melhora do preço da
passagem, mas fica a janela de fevereiro e março de 2019 ou
2020.
- Sertão (cidade para confirmar): 24 a 30 de julho de 2019.

16/09 - Adriana Soares Bertulani
16/09 - Renzo Nunes de Freitas
16/09 - Victor Seadi Lima Marques
16/09 - Yanne Freitas F. Silva Costa
17/09 - Andresa Guimarães N. Feliciano Silva
17/09 - Margarete Rodrigues Camponez
18/09 - Beatriz Goulart Belisário Couto
19/09 - Kioko Fukuda Nishida
19/09 - Nôemia Ferreira de Souza
19/09 - Rafael Raoke Nascimento
19/09 - Thais Valbão Flora de Castro
21/09 - Adriana Nascimento Torres
21/09 - Arthur Silva Affonso
21/09 - Célia Maria Ramos dos Santos
21/09 - Viviane Ferreira Leal da Silva
22/09 - Ivan Guedes Ferreira Filho
22/09 - Leoniz Bento Mascarenhas
22/09 - Mateus Freitas Rosa

Atendimento Coaching de Vida

A Igreja da Orla, conta agora com atendimento do Professional Coach
Certification Alcides Oliveira Pinto que tem ampla formação e
experiência ministerial, acadêmica e profissional em diversas áreas, em
especial formação e certificação internacional em Coaching de Vida
(Life Coach), ele também é membro da Sociedade Latina Americana
de Coaching (SLAC). Essa certificação Internacional é reconhecida e
aprovada pela International Association Of Coaching Institute (órgão
principal na Europa que regulamenta o uso e a prática do coaching).
Coaching de Vida - é um processo de coaching desenvolvido para ter
uma melhor qualidade de vida, tanto para desenvolvimento pessoal
quanto para planejamento de vida. É solicitado por qualquer pessoa
que deseja alcançar um determinado objetivo. Agendamento para
atendimentos na secretaria da igreja.

Celebração de Batismos

Ocorrerão no próximo domingo, dia 23/09, junto ao culto da
noite. Interessados em participar neste dia devem conversar
com o Pr Edson, hoje após o culto da manhã.

Reunião do Conselho Geral
e Assembleia Ordinária da Igreja

Ocorrerão no próximo domingo, dia 23, às 8h e após o culto da
manhã, respectivamente.

Terceira Idade

A reunião acontece na segunda-feira às 19h.
Visitação - 4ª feira às 15h saindo da igreja.

