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ATIVIDADES CÚLTICAS: RESPONSÁVEIS DA SEMANA – 29 DE OUTUBRO A 1º DE NOVEMBRO DE 2018
Dia

Texto

Mensagem

Liturgia

Música

Acólito

Obs.

Segunda
18:45
Terça
18:45
Quarta
19:30

2 Tm 4.5-8,1618
Jr 31.7-9

Marlon Fiebig

Kauê Paniz

Tiago Caitano

Cor Lit.: Verde
Ordem das Vésperas

Daison Neutzling

Dennis de Lima

George Felten

Tiago Caitano

Jo 8.31-36

Rev. Carlos
Frömming

Dr. Paulo Pietzsch

Tiago Caitano
Werek Silva

Cor Lit.: Vermelha
Dia da Reforma

1 Jo 3.1-3

Dennis de Lima

Prof. Raul Blum
Daison Neutzling
Dennis de Lima
Daison Neutzling

Quinta
18:45

Dr. Gerson Linden

Tiago Caitano

Cor Lit.: Branca
Dia de Todos os
Santos

ANIVERSARIANTES DE 29 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO
Dia

Nome

Turma

Dia

Nome

Turma

29/10

Marthyn Ademar Bauer

T1

1º/11

Daniel Lessa da Rosa

T3

02/11

Jeferson Eduardo Ozorio

T4

03/11

Rafael Felipe Herter

T2

03/11

Stanley Antonio Littig Aguiar

T3

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

PALAVRA DA DIREÇÃO
[DIRETOR LEONERIO FALLER]

Viagem a Bom Jesus: Foi
abençoada por Deus, a viagem do dia
27/10, com o culto de louvor e
gratidão pelos 115 anos do Seminário,
visita à Casa Hartmeister, almoço de
confraternização e café colonial, bem
como apresentação teatral e coros do
Seminário, à tarde. Mais de 100
pessoas foram em dois ônibus e um
micro-ônibus. Que o bondoso Deus
continue abençoando a Congregação
São João, de Bom Jesus, São
Lourenço do Sul, RS, e o Seminário
Concórdia!
Culto da Reforma: No próximo dia 31
de outubro, quarta-feira, às 19:30, no
Auditório do CEC, será realizado o
Culto da Reforma Luterana, com a
participação das congregações do
Distrito Concórdia, sendo pregador
seu
conselheiro,
Rev.
Carlos
Frömming. Todos serão bem-vindos.
Justificativa: Quando não podemos
participar de um compromisso
assumido, o amor cristão nos orienta
a fazer contato com a pessoa
responsável pelo evento, antes ou
logo depois, justificando-se. Por isso,
aqueles alunos que se inscreveram
para a viagem a Bom Jesus e não
puderam ir, são convidados a
procurarem o diretor para se
justificarem.

ATIVIDADES DE PROFESSORES
Gerson Linden será oficiante dos
cultos das congregações "Cristo para

Todos", Portão e "SS. Trindade",
Scharlau, no próximo final de
semana.

COORDENAÇÃO DOS
COROS
[PROFESSOR RAUL BLUM]

“O final de outubro tem datas
significativas para nós. Já
comemoramos os 115 anos do
Seminário, em Bom Jesus. Os
coros e instrumentistas do
Seminário e o diretor tiveram
participação direta no culto.
Ontem,
o
Coro
Misto,
instrumentistas e solistas, foram
até Igrejinha participar do culto
da Reforma, organizado pelo
Distrito Hortênsias. E, nesta
quarta-feira, no dia 31, Dia da
Reforma,
o
Seminário
Concórdia, junto com o Distrito
Concórdia, oficia a Missa Alemã,
organizada por Lutero. Mais uma
vez os coros do Seminário
participarão. O agradecimento e
reconhecimento a todos que se
empenham para que estas datas
sejam significativas em nossas
vidas”.
INFORMAÇÕES DO DAMAL
[RENAN FIGUR – PRESIDENTE]

Moções: última semana para
enviar moções de alteração do
Azul e Branco. Sabemos que
alguns
querem
mudanças,
vamos usar as vias legais para
isso.

Sarau Concórdia: Agradecemos aos
que se fizeram presentes para assistir
ou participar. Rimos bastante,
cantamos, foi uma noite muito
divertida. Perdeu quem não foi.
115
anos
do
Seminário:
Agradecemos a Deus por estudar
nessa histórica instituição, pelos seus
professores, funcionários, colegas,
mascotes. Agradecemos também
pela viagem e por conhecer a sede do
primeiro seminário da nossa igreja.
Assembleia
ordinária
e
extraordinária: em breve, faremos a
assembleia para votarmos as moções
(em caráter extraordinário) e a
comunicação das atividades anuais
(relatório financeiro, relatório de
atividades, em caráter ordinário). Não
pretendemos demorar muito nas
atividades.
Mutirão interno: vamos trabalhar
pelo seminário? Dediquemos um dia
para fazer uma limpeza, uma pintura,
uma assoprada, aqui dentro do
campus. Daremos mais informações,
brevemente.

OLHANDO
PALAVRA?

POR

UMA

BOA

“Qual é o principal de todos os
mandamentos? Jesus respondeu: o
principal é: escute, ó Israel, o
Senhor, nosso Deus, é o único
Senhor! Ame o Senhor, seu Deus, de
todo o seu coração, de toda a sua
alma, de todo o seu entendimento e
com toda a sua força. O segundo é:
ame o seu próximo como você ama a
si mesmo” (Marcos 12. 28b-31).

