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ATIVIDADES CÚLTICAS: RESPONSÁVEIS DA SEMANA – 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2018
Dia

Texto

Segunda
18:45
Terça
18:45
Quarta
17h

Fm 1.21

Quinta
18:45

Mensagem

Liturgia

Música

Acólito

Obs.

Dionatan Ferreira

Kauê Paniz

Miguel Bergmann

Cor Lit.: Verde
Ordem das Vésperas

Is 35.4-7a

Lucas Nunes

Marlon Fiebig

Bruno Salomão

Miguel Bergmann

Mc 7.24-37

Dr. Vilson Scholz

Lucas Nunes
Marlon Fiebig

Prof. Raul Blum

Miguel Bergmann
Renan Figur

Tg 2.110,14-18

Marlon Fiebig

Lucas Nunes

Dr. Gerson Linden

Miguel Bergmann

Santa Ceia
Culto em estilo
gaúcho

ANIVERSARIANTES DE 10 A 16 DE SETEMBRO
Dia

Nome

Turma

Dia

Nome

Turma

14/09

Cléverson Luiz Ribeiro Amorim

Estágio

14/09

Mayller Goese da Silva

T1

“Seja Deus gracioso para com vocês e os abençoe, e faça resplandecer sobre vocês o seu rosto”

PALAVRA DA DIREÇÃO
[DIRETOR LEONERIO FALLER]

Pastor no campus: Dos dias 3 a 5/9,
o pastor Ely Prieto participou do
programa Pastor no Campus. Todos
pudemos aprender deste servo de
Deus e fomos incentivados a
continuar servindo ao Senhor com
dedicação e alegria. Desejamos que
Deus continue o abençoando na vida
pessoal, familiar e ministerial.
Informe ao pastor e aos pais:
Considerando que o pastor da
congregação de origem do estudante
e os pais foram as pessoas que
estiveram
mais
diretamente
envolvidas na vinda do mesmo ao
Seminário, e são os principais
responsáveis pela sua manutenção
aqui, tendo agora todas as notas do
semestre passado, sugerimos que o
estudante informe ao pastor e aos
pais
sobre
seu
desempenho
acadêmico, enviando-lhes as notas e
dando outras informações sobre o
primeiro semestre de 2018.
Pitada de História: “O segundo
acontecimento mais importante do
período de 1900 a 1904 foi a fundação
de um seminário em Bom Jesus, na
área de Pelotas/São Lourenço... Foi o
primeiro e mais importante passo para
a formação de uma igreja nacional
nos (primeiros) cinquenta anos (no
Brasil). O começo do Seminário
Concórdia em Bom Jesus foi
comparado corretamente com o início
do Seminário Concórdia em Perry
Country, Missouri, EUA..., pois se
tornou tão vital para o futuro do
Distrito Brasileiro como Perry Country
se tornara para o Sínodo de Missouri”
(Mário L. Rehfeldt, Um grão de
mostarda, vol.1, p.52 e 55).

ATIVIDADES DE
PROFESSORES

Leonerio Faller visitou o
estagiário Moacyr Alves Junior,
nos dias 28 e 29 de agosto, em
Duque de Caxias, RJ. Nesta
terça-feira, dia 11/9, participará
do Encontro de Formandos da
Classe 1983 na CEL Concórdia,
São Leopoldo, agradecendo a
Deus pelos 35 anos de
formatura.
Paulo Buss visitou no último
sábado, dia 08, o estagiário
Marcos Markendorf, em São
Lourenço do Sul, RS
Gerson Linden viaja na sextafeira para Alemanha, onde
participará de reunião entre
representantes do Conselho
Luterano Internacional (ILC) e
Comissão
nomeada
pelo
Vaticano. O encontro ocorre
entre os dias 17 e 21 de
setembro, quando apresentará
estudo sobre "Ministério e
Ordenação
na
Teologia
Luterana". Nos dias 21 e 22
participará de reunião do Comitê
dos Seminários do ILC, para
planejamento da 7ª Conferência
Mundial
de
Seminários
Luteranos, a ser realizada em
2019.

NOTAS E INFORMAÇÕES DO
DAMAL
[RENAN FIGUR – PRESIDENTE]

Ação social: durante a manhã
do feriado de 7 de setembro,
alguns alunos lotaram a Kombi
do Seminário e limparam a praça

que fica ao lado da BR. Agradecemos
a cada um que esteve presente.
Eleições 2018: aqueles que têm
interesse de montar uma chapa para
concorrer à diretoria do DAMAL,
precisam ficar atentos. A eleição será
na segunda-feira, dia 08/10.
Inter-séries:
os
jogos
estão
ocorrendo nas terças e sextas.
Acompanhem porque está bastante
divertido.
Cafezinho teológico: nesta sexta,
13:30.

NOTAS DA ASAS
[TÂNIA OGG]

▪ Feira da Asas: nesta terça-feira,
11/09. Das 13 às 14:30, para
estudantes e familiares e das 14:30 às
15h para funcionários.
▪ Encontro da ASAS com os alunos
T3: Na sexta, dia 14/09, a partir das
13h.
▪ Convite: Almoço Carreteiro, dia
20/09, às 12h.

OLHANDO
PALAVRA?

POR

UMA

BOA

“Ó minha alma, volte ao seu sossego,
pois o SENHOR tem sido bom para
você” (Salmo 116.7).

DE VOLTA AO PASSADO: NOTAS DO
ESQUEMA DO DIA 13 DE SETEMBRO DE
1985
[Prof. Anselmo Graff e Tiago Caitano]

❖ AZUL X BRANCO - Os atletas
de ambos os cordões estão em
plena
atividade,
procurando
aprimoramento físico, técnico e
tático a fim de fazer boa figura
nos jogos AZUL x BRANCO,
ganhando com isso a torcida que

estará presente e verá um bom
espetáculo. Venha e torça por
um dos cordões. A festa é tua!
❖ CONSELHO DIRETOR DA IELB
ESTÁ EM REUNIÃO - Neste final
de semana o Conselho estará em
reunião.
Muitas
cousas
importantes serão estudadas e
decididas.
Nosso
Diretor
participará
da
reunião.
Apresentará e defenderá os
assuntos atinentes ao CEC/SL.
Constam
como
projetos
a
implantação
de
Estudos
Adicionais - Especialização em
Pré-Escolar e Alfabetização, um
curso
de
Estudos
Complementares de 1 ano para
quem fez 2º grau em outra
terminalidade e deseja fazer
magistério. Também a anuidade
do próximo ano será decidida
nesta reunião.
❖ CONTA DE LUZ -MÊS DE
AGOSTO/85 - É alarmante o que
estamos gastando em taxa de
Luz. Neste mês foram Cr$
8.500.000.
Precisamos
economizar
urgentemente.

Pedimos que não deixem as
luzes acesas quando e onde
não houver necessidade. Os
corredores, salas vazias etc.
não precisam permanecer
sempre
iluminadas.
Colaborem, por favor.
❖ DIRETOR
VIAJA
AO
CANADÁ NA 2ª FEIRA - O
Diretor
Geral,
prof.
Martinho Sonntag, viaja no
dia
16
ao
Canadá.
Participará
de
um
Congresso Internacional de
Seminários Confessionais na
cidade de St. Catherine,
Ontario, Canadá. Embarca
na 2ª feira, às 14h45min, no
aeroporto Salgado Filho
para Rio de Janeiro, Nova
York, Buffalo (USA). De
Buffalo, viaja via terrestre
até
St.
Catherine,
no
Canadá. O Congresso inicia
no dia 17 e termina no dia
22. O seu regresso está
previsto entre os dias 23-36
de setembro. Durante sua
ausência assume a Direção o

prof.
Acir
Raymann
(ViceDiretor). Peçamos a Deus que
acompanhe e guarde o prof.
Martinho nesta viagem.
❖ MATRÍCULA
PARA O
3º
TRIMESTRE/85 - Na 2ª feira, dia
16, o 3º Grau (Humanístico e
Teológico) não terá aulas. A
Congregação de Professores fará
uma reunião (Conselho de
Classe) das 8 às 9h40min. A
devoção permanece no horário
habitual. Das 10h30min até ao
meio-dia os alunos farão sua
matrícula no PLENARINHO. Não
faremos matrículas à tarde.
❖ PROF.VILSON SCHOLZ EM
SÃO PAULO - Este professor
estará em S. Paulo na próxima 4ª
e 5ª feira para participar de uma
reunião dos Colaboradores da
Hora Luterana. Vários pastores e
professores foram convidados
para esta reunião. O objetivo é a
preparação
das
mensagens
radiofônicas
de
1986.
Boa
viagem, prof. Vilson.

