Pastor Sênior

Aniversariantes

Pedidos de Oração

16/12 - César Augusto Santos
17/12 - Elisanéa Lopes Lima
17/12 - Luan Silas Sindra Ribeiro
18/12 - Handika Oliveira
18/12 - Júlio César Corrêa
18/12 - Sandra Mara Ohnesorg Mazioli
19/12 - Ariadine Cristine Souza da Silva Rentes
19/12 - George Ritchie Ribeiro Neves
19/12 - Johanam Rocha Campos
22/12 - Rosana Ferreira Soares dos Santos

• 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

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

Aniversário de Casamento
17/12 - Cleiton dos Santos e Aline Fernanda dos Santos
18/12 - Wilson José Rentes e Lourdes Aparecida Rentes
19/12 - Juvacy Bastos Junior e Marlucia Goes Bastos
22/12 - José Carlos de Araújo e Neudicena de Araújo

Coro da Orla: Quartas às 20h
Coro da 3ª Idade: Quartas, às 19h

Acompanhando Nossas Finanças

Até o momento, alcançamos 77,66% do orçamento no mês de
dezembro que equivale a 19,32% 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.

Dízimos
Solicitamos aos irmãos dizimistas que tem filhos e/ou cônjuges sem
renda financeira, que ao contribuir, façam a devida indentificação de
cada membro da família com o valor especificado.

Celebração de Batismos
Ocorrerão no dia 30, no sítio da igreja, pela manhã.
Interessados devem procurar o Pr. Edson.

Programação de final de ano
da Igreja da Orla
15/12 - Tempo de Adoração (14 horas de Adoração);
16 e 23 - Musical "A Promessa", Grande Coral, Orquestra, Corpo de
Dança e Teatro;
25 - Culto Cantado de Natal às 19h30min;
30 - Celebração no Sítio da Igreja com Ceia e Batismos;
31 - Celebração de Gratidão pelo Ano de 2018, a partir das 22h;

Reunião do Conselho da Igreja e
Assembléia Ordinária da Orla

Ocorrerão, respectivamente, na próxima quinta-feira,
dia 20, após o Culto de Oração e no próximo
domingo, dia 23, junto ao culto da manhã.

Natal Solidário

Como já desafiado pela Igreja, neste final de ano
estaremos abençoando uma irmã nossa a refazer
sua casa para morar. Você poderá fazer sua oferta,
junto aos cultos da Igreja, designando-a assim:
"Reconstrução da Casa".

Campanha de Missões Nacionais

Tem o seu encerramento hoje, junto ao culto da
manhã. Você já fez sua oferta missionária?

Ministério com Crianças

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!

Informação da Administração da Orla

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 48h para que sejam
despachados, a fim de que mantenhamos a organização. Agradecemos a compreensão dos irmãos.

Viagem Missionária para o Sul do País

Estaremos indo para Porto Alegre, Nova Petrópolis e Roca Sales,
no período de 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. O
valor da passagem de ônibus subsidiada pela Igreja será de
R$400,00 (O custo ficou de R$635,00 por pessoa, mas a Igreja
assumirá o valor de R$235,00), mas sugiro ficar de olho nas
promoções aéreas, pois os valores estão bem baixos. Lá a
Hospedagem será Econômica (Colégio Batista na Floresta) e
também haverá Hotel para quem quiser, cuja diária será de
R$60,00 (com café da manhã incluso) por pessoa, no Hotel Master,
próximo ao Colégio (a reserva deverá ser realizada, em conjunto
com a inscrição). A alimentação no local (café, almoço e jantar) a
Igreja estará provendo para todos. Há somente poucas vagas.
Ligue para a secretaria da Igreja e faça sua inscrição.

Dicas de Saúde da Orla

Será que você só come quando está com fome?
Nós, seres humanos, comemos mesmo sem fome. Colocamos na
comida, além da nutrição, o prazer e isso é muito saudável.
Comemoramos aniversários, encontros com amigos e até tristezas
ao redor de uma deliciosa refeição ou de chocolates e brigadeiros.
O importante é conseguir manter o equilíbrio, construir uma rotina
com alimentos ricos em vitaminas, fibras e minerais. E, quando o
momento de lazer e confraternização chegarem, poder se deliciar
com os alimentos sem tanto valor nutricional, mas com muito afeto
e carinho.
E nunca se esqueça, coma sempre com moderação!!!
Débora Coimbra - Nutricionista

Missões Urbanas

Solicitamos doações de sabonete e creme dental. Entregá-los no
Instuto Recanto de Vida (Rua Porto Alegre 242).

Feira Empreendedora

No dia 22/12, sábado, de 8h as 20h, na área de
convivência, será oportunizado aos empreendedores que são membros da igreja que façam a
apresentação de seus produtos e serviços, através
de stands simples. Haverá também Workshop e
sorteio de brindes. A inscrição deverá ser feita pelo
e-mail secretaria@igrejadaorla.com.br e a
coordenadora do Evento é a irmã Jeane, esposa do
Fábio.

Férias

O Pr. Roberto estará de férias neste mês de dezembro e parte do mês de Janeiro. Rogamos a Deus
por um período abençoador e renovador.

Terceira Idade

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

