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PROJETO ESCOLA DE MÚSICA
Aqui na nossa igreja!!!

Divulgue

Venha aprender música de um jeito
dinâmico, divertido e eficaz!
A Igreja Assembleia de Deus, Ministério El-shaday em parceria com a Big
Arte escola de música lançou mais um novo projeto social, de formação
musical.
Nosso propósito é transformar vidas, através da educação musical,
desenvolvendo princípios éticos, morais e cristãos.
O projeto tem como proposta inicial integrar crianças com ou sem
deficiências, que se encontra em diferentes etapas do desenvolvimento
musical.
A escola de música tem como principal objetivo a prestação de um Trabalho cultural e educativo a toda a comunidade envolvente.
O fundamento do projeto é transmitir conhecimentos musicais, por intermédios de professores com formação especifica em música, a todos os
interessados.
Este projeto baseia-se numa atitude educativa, mas também como forma de
crianças/jovens/adultos ocuparem os seus tempos livres, aprendendo num
ambiente saudável e cristão, apostando na sua formação musical, na
culturização e na aprendizagem de um instrumento musical.
Está cientificamente provado que a aprendizagem de música desenvolve
competências lingüísticas, capacidades matemáticas e capacidades de
leituras.
Desenvolve também a coordenação motora, a leitura e a expressão de
emoções.
A aprendizagem de um instrumento musical tem um efeito positivo no
desenvolvimento de capacidades cognitivas na crianças.
Prof. Adriano Nogueira

Aqui!
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BIG ArtE

Violão, Teclado
Violino, E Outros

Tel: 41-3010-6277
41-9988-5068
Rua: São José dos Pinhais N°1320
Bairro Novo A - Curitiba - Paraná

Aconteceu...
dia 22 de Fevereiro de 2014
na Igreja Sede, o culto da Mocidade com
a participação dos Jovens da AD El-Shaday
de Araucaria e Barigui. O Culto foi uma
bênção, O preletor foi o Pr. Sandoval. lider
da Mocidade.
O Pr. Presidente Pr. Salvadorr agradece a
Deus pelo evento acontecido.

ELIpAr

ESTÁ PENSANDO EM CONSTRUIR OU REFORMAR,
PASSE ANTES NA ELIPAR

MAT. DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRAÚLICOS
FERRAGENS E ACABAMENTO

Foto tirada dia 19/Fevereiro de 2014

Site: www.adelshaday.org.br

Atendimento de Segunda a Sexta 7:40 as 18:30
Sábado da 7:40 as 17:30
Domingo e feriados 08:00 as 12:30
Tel: (41) 3564-6511

E-mail: elipar@bol.com.br

Rua: Sant’ana do Itararé, n° 805 - Bairro Novo C
Sitio Cercado - Curitiba - Paraná

Mensagem do Pr. Presidente
Querido leitor é com muito prazer, que
estamos escrevendo o 1° boletim informativo
voz assembleiano, da igreja Assembleia de
Deus, ministério El-Shaday.
O nosso propósito é fazer divulgação da igreja, e também
anunciar a palavra de Jesus, que disse IDE E PREGAI.
O apóstolo Paulo escreveu: pois não me envergonho do
evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de
todo aquele que crê. (Rm 1.16). O mundo de hoje não está
pior em razão da influência da palavra de Deus. Nenhum
outro livro tem tanto poder de mudar não só indivíduos,
mas nações inteiras, como a Biblía.

AGENDA 2014
Estudo Biblíco Para Obreiros, Dias 20/21/22/23 de Março de
2014. Na Igreja Assembleia de Deus, Ministério El-Shaday em
Nova Esperança PR.
Tema: A CHAMADA DO OBREIRO AO MINISTÉRIO
Preletor: Pr. Salvador José de Souza

CAIAFE
Centro de Atenção Infantil e
Apoio as Família - El-Shaday
O CAIAFE - Centro de Atenção Infantil e
Apoio as Família - El-Shaday vinculada à
Igreja Assembleia de Deus, Ministério El-Shaday
nasceu para prestar atendimento as crianças e
adolescentes e dar apoio as famílias que
necessitam de orientação na educação de seus
filhos.
Esse projeto, tão importante, tem como
idealizador o Ev. Daniel Rodrigues, que também
é o coordenador do projeto de musica da nossa
igreja, que recebeu de Deus o chamado para
executar essa missão, com as crianças carentes.
E o pastor presidente, Salvador José , entendendo
a real importância dessa obra, assumiu mais um
compromisso de ganhar almas para Cristo,
através deste Centro Infantil, está dando apoio
total, no contexto espiritual, moral, ético e social.
Para que o Reino de Deus possa crescer mais e
mais, aqui na terra.
O CAIAFE - é uma sociedade civil, sem fins
lucrativos, instituída por ATA, sob forma de
serviço social, educativo e religioso.

Toda Quinta as 20:00 Hrs
Não Perca mais Tempo Corra Logo para os Braços de Deus Vá a Igreja
Mais Perto de Você e se Humilhe aos Pés de Nosso Senhor Jesus Cristo!
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Assembleia de Deus
Ministério El-Shaday - Sede

(41) 3378-1400
Biblias, Livros, Cds,
e Instrumentos Musicais
Rua Izaac Ferreira da Cruz, 5485
Loja 08 - Alto Boqueirão - Curitiba
Próximo da Rotatória

Programação dos Cultos:
Segunda: As 14:00 Circulo de Oração
Terça: As 20:00 Culto de Ensino
Quinta: As 20:00 Culto da Vitória
Sexta: 20:00 Culto de Oração
Sábado: As 20:00 Escola Bíblica
Domingo: As 19:00 Departamentos
Informação: 3378-6894

OBJETIVO: tem como objetivo atender o menor
de rua, (criança que vive em situação de risco nas
ruas) dando-lhe oportunidade de um desenvolvimento social, intelectual e espiritual, gerando
qualidade de vida, crescimento de uma auto
estima cristã e noções éticas, a fim de reintegrá-lo
no meio social e familiar.
ATUAÇÃO: Para o alcance dos seus objetivos,
o campo de trabalho do CAIAFE inclui a
evangelização, o acompanhamento, o
aconselhamento pastoral, a profissionalização, a
ressocialização, a execução de ações nas áreas
econômica, social, educacional e jurídicas do
menor de rua e sua família.
TIPOS DE PROFISSIONAIS
NECESSÁRIOS: Pedagogos, Enfermeiros,
médicos, odontológos, psicólogos e profissionais
liberais.
O CAIAFE fará parceria com escolas de cursos
profissionalizantes para atender as famílias.
LOCALIZAÇÃO:
O Centro está localizado na Rua São José dos
Pinhais N° 1771, Bairro Novo (A)
No momento, visa atender primeiramente a
comunidade de baixa renda do Bairro Novo,
mas compreenderá também os carentes do Sitio

Cercado e futuramente toda a curitiba.
VOLUNTÁRIOS:
Inscreva-se como voluntário.

