
NOTAS IMPORTANTES 

 

ESPAÇO VIDIGAL: Neste domingo as 
8.30h teremos a primeira ação social 
beneficiando parte da comunidade 
do Vidigal. Trata-se da oferta de 
cortes de cabelos para moradores da 
comunidade, entre crianças e 
adultos. Este projeto, a princípio, 
ocorrerá uma vez por mês. Além de 
nossas atividades normais; o culto, 
10.30h e as aulas de inglês, 12h, na 
Igreja Evangélica Assembleia de Deus, 
vizinha de nossa comunidade. Nosso 
agradecimento contínuo aos nossos 
amigos e irmãos voluntários, 
Henrique, Alouysio, Roberval e Telmo 
que semanalmente têm conduzido a 
Igreja Cristã do Vidigal, inclusive na 
ausência do pastor Leonardo quando 
presente na ICI. 
 
PEDIDO DE ORAÇÃO – Nosso irmão 
Marcus Vinícius Osório de Moraes 
passou por uma cirurgia na semana 
passada e já se encontra em 
recuperação em sua casa. Uma 
palavra amiga neste momento é 
sempre importante, por isso 
passamos o telefone de contato de 
sua residência: 2257-1283.   Pedimos 
que todos orem por ele neste 
momento delicado de sua saúde.  
  
GRATIDÃO PELAS DOAÇÕES -  Após a 
inauguração da sala que nos acolhe 
para o culto no Vidigal, em breve 
inauguraremos o banheiro anexo. 
Isso será possibilitado através da 
doação de um amigo querido que 

esteve conosco  em todas as reuniões 
do último mês de 2013. Nosso 
agradecimento especial também ao 
diácono Dimas, que prontamente nos 
tem atendido quando evidenciamos 
alguma demanda do Vidigal. Nosso 
muito obrigado! 
  
AGRADECIMENTO AO PASTOR 
BRUNO  (Capelão do INCA) que 
indiretamente tem nos ajudado 
muitíssimo no Vidigal. O Bruno tem 
sido uma figura importante de 
extensão de trabalho e acolhimento 
social da Comunidade do Vidigal  por 
meio da Organização não 
governamental  que dirige. Graças a 
Deus por sua vida!  
  
ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 
23: Solange Maria de Oliveira Roxo; 
dia 24: Marina Del’Negro Coque 
Sant’Anna; dia 25: Lélia Olimpia Alves 
Coelho. A ICI parabeniza os 
aniversariantes e pede a Deus que a 
todos estenda as suas bênçãos. 
 
DIÁCONOS DE PLANTÃO –  manhã: 

Samira; noite: Rute; Próximo 

domingo: manhã: Celso; noite: 

Dimas. 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por 
favor, desligue o celular antes mesmo 
de entrar no templo. 
 
NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem 
aos domingos às 10:30h e 19:00h.   


