Instituto

Holiness

informativo
Suzano, Setembro e Outubro de 2016

Missão: “Usar nossos talentos e recursos em prol da comunidade, enfatizando o valor do ser humano criado
à imagem e semelhança de Deus.”

ALMOÇO BENEFICENTE

VENDA DE YAKISSOBA

CAMPANHA DE NATAL

FAÇA UMA CRIANÇA FELIZ
Objetivo: presentear com brinquedos e oferecer um dia especial com brinquedos infláveis.
Público Alvo: 100 crianças de 2 a 5 anos atendidas no NUDI
Monte Sion
Custo por criança: R$ 40,00
Se você deseja também ajudar nessa festa entre em contato conosco ou com herivelto@heriveltoadvocacia.com Ou
faça o depósito direto na conta em nome de Instituto Amar
Holiness B. Itau Unibanco S.A. (341) Ag. 0239 cc 24453-6
CNPJ:01.655.013/0001-61

EBF 2016 - VOCÊ VALE MUITO MAIS

INSTITUTO AMAR E JD. MAITÊ

Agradecemos a todos da 1ª Região que colaboraram conosco adquirindo o Yakissoba, o evento foi realizado para
cobrir despesas do fim de ano. Agradecemos em particular
a Igreja Holiness do Bosque que cedeu o espaço, Sr. Luiz
na arrumação do local, ao Casal Hamilton e Angélica do
Restaurante YakYoi que nos ajudaram com doações e toda
logística, ao Nilson nosso Chef de Cozinha em todo preparo
e a cada um que ajudou como voluntário.

O Grupo Kings Kids da Igreja de Suzano e voluntários da
Igreja Holiness da Liberdade e da Igreja Semear, realizaram
no dia 29 de outubro uma tarde agradável, com brincadeiras, louvor, mensagem e um delicioso lanche. O evento foi
em comemoração ao dia das crianças.

TEMPO DE VIVER E CONVIVER

ABERTURA DA CIPA

Os adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Tempo de Viver e Conviver, foram
convidados pela Empresa Kimberly Clark – Suzano para
apresentarem-se no evento de Abertura da Cipa. 19 adolescentes realizaram uma bela apresentação de percussão,
sob o comando do educador Hugo.
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