Pastor Sênior

Aniversariantes

Pedidos de Oração

28/10 - Cátia de Carvalho Silva
28/10 - Izaltina Cabral de Azevedo
29/10 - Esther Mabel Carneiro Klitzke
29/10 - Helio Henrique Miranda Bento
29/10 - Leonardo Andara Silva Mendes
29/10 - Marcelo Oliveira Costa
30/10 - Sirlene Lima Barbosa
31/10 - Angela Terezinha Endlich
31/10 - Gláucia Machado Dias
02/11 - Eduardo Henrique Barcelos Freitas
02/11 - Kely Signorelli Elbert Soares
02/11 - Natália Ambrósio de Souza
02/11 - Natália Leal Rabello Piol
03/11 - Andréia Rodrigues de Sousa
03/11 - Márcio Rodrigues de Andrade

• Geraldo Neves (pai do Ritche) - saúde
• Valdivia Gomes (sogra Euler) - câncer
• Zumar (mãe da ir. Lucimar) - saúde
Atividades Semanais
• Maria de Lourdes (irmã da Lindalva) - saúde
Cultos: Domingos às 10h20min e 18h
• Márcia (filha do ir. Napoleão) - saúde
• Leuzeni (prima do ir. Euler) - saúde
Quintas às 19h30min
• Mariana Vogado (neta da ir. Gildete) - saúde
EBD: Domingos às 9h
• Geraldo Catarino - saúde
Intercessão: De Segunda à Sexta, às 18h
• Geraldo Pires - saúde
Encontro da 3ª Idade: Segundas, às 19h
• Elza (mãe da Élcia) - saúde
MCM e Coro Feminino: Terças, às 15h
• Dejaval Mendes (esposo da Eurli) saúde
Mensageiras e Embaixadores do Rei: Domingo às 10h • Jennifer (sobrinha da Dirce) saúde
• Adriana Rodrigues - saúde
Encontro Jovens e Adolescentes: Sáb., às 19h30min
Pequenos Grupos: Segundas, Terças, Quartas e Sextas • Isabela (prima do Euler) câncer

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

Aniversário de Casamento

31/10 - Ameliano Malta Junior e Rosemeire Malta
31/10 - João Batista Nunes e Marialva Nunes
03/11 - Edilcimar Almeida e Jaqueline da Silva

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

Acompanhando Nossas Finanças

Até o momento, alcançamos 65,27% do orçamento do mês de outubro que equivale a 31,22% 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.

Sábado 10

Agende-se, será dia 10 de novembro, no sítio da igreja, a partir das
9h da manhã. Vai ser dez esse encontro!

Ministério com Crianças

Dicas de Saúde da Orla

Coma com tranquilidade!
Se preocupe em escolher alimentos variados, equilibrados e
saudáveis. Preste atenção quando for montar o seu prato, e saboreie sua refeição com prazer e calma O comportamento em relação
aos alimentos é tão importante quanto os alimentos escolhidos e
quais nutrientes foram ingeridos. A relação com a comida deve ser
leve e prazerosa, não de culpa e medo, e pode transformar sua
vida!
Débora Coimbra - Nutricionista

Ficha de Auto-Indicação

Ele estará conosco no próximo sábado, num trabalho
especial que faremos na Praça Duque de Caxias e em
nosso templo no domingo à noite. Vamos convidar
pessoas e famílias que sofram de dependência em
drogas para estarem presentes.

Desde quinta-feira passada estamos entregando para todos os
membros, a ficha para se auto-indicarem para a liderança da
Igreja 2019. Se coloque a disposição no ministério que Deus lhe
designar.

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!

Evangelismo no Dia de Finados
com o Ministério de Adoração e Artes

Próximas viagens missionárias

Será realizado nodia 02/11 (sexta-feira, feriado), às 19h30min
com a participação dos Coros das Igrejas Batistas de Lauro de
Freitas (BA), PIB de Vitória, PIB da Praia da Costa e de nossa
igreja da Orla. Todos estão convidados.

As viagens ocorrerão com o seguinte cronograma:
- 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.

Próximo Domingo

Teremos como pregador no culto da manhã o
Pr. Richard Everson de Oliveira. Ele é casado com
Yohanna desde 1999, e pai de Ruth e Nathan.
Bacharel em Teologia pelo Seminário Bíblico Palavra
da Vida (1998), MDiv pela Faculdade Sul Americana
(2006) e DMin pelo Dallas Theological Seminary
(2016). É diretor do Instituto Missionário Palavra da
Vida desde agosto de 2007. Professor do Perspectivas
no MOvimento Cristão Mundial.

Saída da Igreja as 08h40min, do dia 02/11 em dois Cemitérios de
Vila Velha . Toda equipe está convidada.

Culto Cantado

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.

Leandro Luz

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.

