
NOTAS IMPORTANTES 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO -  Ficam convocados os membros efetivos da Igreja Cristã de Ipanema a se reunirem em 

Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, às 12 (doze)de hoje, domingo, dia 18 de maio de 2008, na sede social, na 
Rua Angélica, 203, Ipanema, nesta cidade do Rio de Janeiro, para tratar dos seguintes assuntos: I- Em ASSEMBLÉIA 

GERAL ORDINÁRIA:  a ) eleger o Secretário de /atas;  b) tomar conhecimento do relatório pastoral; c) apreciar o 

relatório da tesouraria referente ao exercício de 2007 e o respectivo parecer da comissão de exame de contas; d) discutir o 

orçamento para o ano civil corrente; e) assuntos gerais.  II- Em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA : a) eleger 
ou reeleger os membros do Conselho de Presbíteros da Igreja para o próximo quadriênio, em número que a própria  

Assembléia fixar (artigos 13 e 14 do Estatuto da ICI); b) apreciar proposta do Conselho para a concessão de título de 

presbítero honorário ao irmão Jether Pereira Ramalho. Esclarece-se que, não havendo quorum estatutário de um terço dos 

membros efetivos civilmente capazes residentes no município da sede, a Assembléia Geral Extraordinária fica 
automaticamente convocada para o domingo seguinte, dia 25 de maio, no mesmo horário, quando se reunirá com qualquer 

número. Rio de Janeiro, 15 de março. Edson Fernando de Almeida  - Pastor Efetivo e Presidente do Conselho. 

 

DOMINGO DA TRINDADE – Neste dia, afirmamos o Deus Trino em cujo nome somos batizados, como um só Deus 
revelado em três pessoas, pelas Escrituras. A celebração da doutrina da Trindade nos proporciona um olhar retrospectivo 

da história da salvação como um todo, pela atuação do Pai no Filho mediante o Espírito Santo. É um momento pastoral 

para a renovação e fortalecimento da fé do povo de Deus. No segundo período do Tempo Comum há dois dias especiais: o 

Domingo da Trindade e o último domingo do ano litúrgico denominado Cristo, Rei do Universo, que celebra o Cristo 
ressurreto,  reinando no universo com poder. Cor litúrgica: branco e ouro. 

 

MITOLOGIA GREGA E ARQUÉTIPOS HUMANOS – Nosso querido presbítero Marcus Reis Pinheiro oferecerá um 

curso de   Mitologia grega e arquétipos humanos, no Instituto Carioca de Gestalt Terapia.  O curso terá duração de dois 
meses, com aulas sempre às quartas-feiras, das 19:00 às 21:00h. A proposta do curso é percorrer a mitologia grega 

apresentando padrões básicos de comportamento humano baseados nos deuses, deusas e heróis gregos, e que de alguma 

forma sobrevivem em nossa cultura.  Maiores detalhes no mural.  

 
CONVITE  INTER-RELIGIOSO - "Queridos amigos, no próximo fim de semana teremos a rara oportunidade de 

conviver na companhia de quatro swamis de nosa Ordem. Swami Prameyananda, membro do Corpo Diretor de Belur 

Math, acumula dois importantes cargos administrativos: Tesoureiro da Ordem Ramakrishna e Gerente de Belur Math. Seu 

assistente, que o acompanha, é o jovem Swami Durganathananda.  Swami Ishtananda, outro ilustre visitante, é o dirigente 
da Vedanta Society of S.Petersbourg, Flórida, USA.  Por último, e igualmente ilustre, nosso querido Presidente Swami 

Nirmalatmananda.  Segundo o Bhagavad Gita, nada existe que supere a companhia de saddhus para nosso benefício e 

progresso espiritual. Se você nos der a alegria de sua presença, para nós será mais um ilustre convidado a abrilhantar 

nossas reuniões.  CENTRO RAMAKRISHNA VEDANTA RIO DE JANEIRO Rua Paula Matos, 162 – Santa Teresa  
20251-550  Rio de Janeiro. fone: 55-21-2224-3295    www.vedantarj.org.b 

 

ENCONTRO EM SÃO MORITZ – As inscrições para o Encontro se encerram no próximo domingo. Pedimos a todos 

que ainda não efetuaram o pagamento que o façam até aquela data, 25.05.   O  tema do Encontro será:  “O papel da 

Igreja frente ao desamparo no mundo contemporâneo”.   O painel da tarde do dia 31 de maio será formado por: Anna 

Paula Florenzano de Almeida (desamparo de mulheres assistidas na clinica de dor de um hospital público); Leonardo 

Amorim (o desamparo em famílias de crianças hospitalizadas) e Luiza Mello Mattos   de Castro Costa (o desamparo do 

sujeito contemporâneo).  As inscrições podem ser feitas com Wania e Rute  no culto da noite.  Eis os  preços: Inscrição: 
R$ 10,00; Quarto single:  R$ 275,00, quarto duplo: R$ 195,00 por pessoa;  quarto triplo: R$ 180,00 por pessoa; quarto 

quádruplo e quíntuplo: R$ 170,00 por pessoa.  Crianças até 5 anos: grátis, de 6-11 anos: R$ 95,00.  As inscrições irão até 

dia 25 de maio.   As pessoas que quiserem ir de Van o preço é R$ 60,00 por pessoa, devendo sair da porta da Igreja para o 

Hotel no dia 30/Maio às 14:00h e voltando dia 01/Jun  às 15:00h.   
 

PEDIDO DE DOAÇÃO – O CREI está necessitando de uma televisão para a sala do 3º andar.  Caso você tenha alguma 

televisão em bom estado de uso e quiser nos doar será bem vinda. 

 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 20: Bruna Stutuz; dia 21: Miguel Costa Van Hombeeck, Rafael Caldana da 

Silveira; dia 22: Marina Maciel Soares da Silva; dia 24: Patrícia Baia Vidal, Ana Maria Fidelis Rezende, Elizete Pires dos 

Santos. 

 
DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Izabel; noite: Wania: Próximo domingo: manhã: Lya; noite: Liliane e Paulo 

Edson. 

 
SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por favor desligue o celular antes mesmo de entrar no templo. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES: Ocorrem sempre aos domingos às 10:30h e 19:00h 


