Pastor Sênior

Aniversariantes

Pedidos de Oração

25/11 - Ercília Ribet Almeida
25/11 - Kheyla Castro de Frota Oliveira (Funcionária)
25/11 - Maria da Glória de Sousa Aquino
25/11 - Marina Nunes Chamon do Carmo
26/11 - Alessandra Pereira Nascimento
26/11 - Patrícia Vianna Barreto
26/11 - Rute Caldas de Oliveira Garcia
26/11 - Tereza Ribet de Almeida
27/11 - Cleiton dos Santos Pereira
27/11 - Mercedes Izabel Nepomuceno
27/11 - Odília Silva de Jesus
28/11 - Adriano Costa Oliveira
28/11 - Érica Cortes de Souza Moraes
29/11 - Elizete Moreira da Silva Nogueira
29/11 - Francisco Carlos Marques Rodrigues
29/11 - Gildete de Oliveira Pereira
29/11 - Lívia Coutinho Giro
29/11 - Rosiléia Borges Rodrigues
30/11 - Letícia Silva Santos Rodrigues
01/12 - Elizeth Francisca Telis Souza
01/12 - Ruth de Souza Celenzani

• 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
• Maria de Lourdes (irmã da Lindalva) - saúde
Quintas às 19h30min
• Márcia (filha do ir. Napoleão) - saúde
EBD: Domingos às 9h
• Leuzeni (prima do ir. Euler) - saúde
Intercessão: De Segunda à Sexta, às 18h
• Mariana Vogado (neta da ir. Gildete) - saúde
Encontro da 3ª Idade: Segundas, às 19h
• Geraldo Catarino - saúde
MCM e Coro Feminino: Terças, às 15h
• Geraldo Pires - 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
Pequenos Grupos: Segundas, Terças, Quartas e Sextas • Jennifer (sobrinha da Dirce) saúde
• Adriana Rodrigues - saúde

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

Aniversário de Casamento

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

Acompanhando Nossas Finanças

Até o momento alcançamos 102,38% do orçamento no mês de
novembro que equivale a 20,44% dos membros ativos. O que está
faltando para que alcan-cemos 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.

Eleição da Nova Diretoria Estatutária
e Conselho Fiscal da Igreja
Conforme convocação realizada antecipadamente, de acordo
com o estatuto da Igreja, estará ocorrendo hoje, através de um
processo eletrônico, na sala de reuniões da administração, das
8h30min até 12h30min e das 17h30min até as 19h30min, a
eleição para a liderança 2019.

Concílio Examinatório
do Sthênio e Fárrel

25/11 - Raphael da Silva e Yohanna da Silva
01/12 - Bruno Bassetti e Valeska Bassetti

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!

Culto Matutino de Oração

Será realizado na próxima quarta-feira, dia 28, às 5h
da manhã, sob a direção de alguns homens da Igreja
da Orla, com a ênfase de orarmos pelas pessoas que
estão enfrentando o câncer em suas vidas, pelas
famílias, etc. Participe!

Musical: “Se os hinos falassem”

Hoje a noite, teremos um musical com o Coro da
Terceira Idade. Tragam seus familiares e amigos.

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.

Viagem Missionária para o Sul do País II

Hoje, após o culto da noite, teremos uma reunião com todos que
pretendem participar desta viagem em janeiro de 2019.

Terceira Idade

Ocorrerá na próxima quarta-feira, dia 28, a partir das 8h da manhã,
em nossa Igreja. Se aprovados, a consagração ocorrerá no dia
02/12, junto ao culto da manhã. Oremos por suas vidas.

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

Informação da Administração da Orla

Ocorrerá hoje, após o culto da manhã.

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.

Assembléia Ordinária da Orla

Sábado 10

Foi adiado, devido às chuvas, para o dia 08/12, às 9h. Vamos nos
organizar para este dia.

