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ATIVIDADES CÚLTICAS: RESPONSÁVEIS DA SEMANA – 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2018
Dia

Texto

Mensagem

Segunda
18:45
Terça
18:45
Quarta
17h

2 Ts 2.1-8,13-17

Liturgia

Música

Acólito

Obs.

Nilson Quandt

Jossemar dos Santos

Allan Breda

Cor Lit.: Verde
Ordem das Vésperas

Giovani Immich

Richarles Schuambach

Allan Breda

Giliardi Ribet
Prof. Raul Blum
Giovani Immich
ANIVERSARIANTES DE 12 A 18 DE NOVEMBRO

Allan Breda
Charles Kutz

1 Rs 17.8-16

Giliardi Ribet

Mc 12.38-44

Dr. Acir Raymann

Santa Ceia

Dia

Nome

Turma

Dia

Nome

Turma

15/11

Rafael Estevão Pereira Milagres

T4

16/11

Denício Márcio Godoy

T3

18/11

Maycon Emmanuel de Matos Oliveira

Estágio

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

PALAVRA DA DIREÇÃO

COORDENAÇÃO DOS COROS

[DIRETOR LEONERIO FALLER]

[PROFESSOR RAUL BLUM]

Mutirão: Parabéns à diretoria do
DAMAL pela iniciativa de realizar um
mutirão de limpeza no campus.
Obrigado
aos
estudantes
que
participaram.
Encontro: Trinta esposas e uma
noiva participaram do Encontro de
Esposas dos Estudantes, promovido
pelo Seminário, no último sábado. O
prof. Paulo Nerbas dirigiu o estudo
sobre “A esposa do pastor”. A ASAS
deu seu apoio oferecendo um lanche
e doando para cada uma o livro “Uma
mesa para três”, de Wanda Erna Marx
Flor (Ed. ULBRA).
Pitada de História: O Seminário teve
suas atividades em vários locais
alugados em Porto Alegre. Foi
comprado um terreno perto da
Congregação Cristo e feita uma
modesta construção de madeira,
medindo 13 x 15 m, em 1912, com
ofertas das congregações da IELB e
do Sínodo de Missouri. (Mário L.
Rehfeldt, Um grão de mostarda, vol. 1,
p.74).
Conselho Diretor (CD): De quinta a
Domingo, no campus, estarão
presentes cerca de 140 pessoas,
integrantes do CD da IELB. As
reuniões serão no auditório, as
refeições no refeitório e cerca de 90
pessoas estarão hospedadas aqui.
Oremos: Neste final de semestre de
letivo, a DN-IELB e a congregação de
professores do Seminário têm a tarefa
de fazer as designações dos Estágios
e dos chamados pastorais. Peço a
todos para que oremos ao Espírito
Santo por sabedoria.

No sábado, dia 10, dia do
nascimento de Lutero, o Coro
Masculino
do
Seminário,
participou da Lutherfest, no
campus do Centro Administrativo
da IELB. Esta festa tem uma boa
organização e envolve diversas
pessoas com seus talentos, além
de ser uma forma de missão para
convidar pessoas ao convívio da
Igreja Luterana. No domingo, dia
11, o coro masculino apresentou
o programa da turnê na
congregação Concórdia de São
Leopoldo.
Foi
mais
uma
oportunidade
de
convívio
Seminário e congregações.
Obrigado a todos pelo empenho.
INFORMAÇÕES DO DAMAL
[RENAN FIGUR – PRESIDENTE]

Mutirão
pelo
Seminário:
Agradecemos a todos que
ajudaram
nesse
mutirão.
Ficamos
agradecidos
pela
grande quantidade de alunos
que participaram. É boa e
importante essa voluntariedade.
Somos servos e, na sexta e no
sábado, servimos à nossa
moradia, o Seminário.
Parecer das moções: Fiquem
atentos ao mural do DAMAL.
Nesta semana publicaremos o
parecer a respeito das três
moções
que
vieram.
Agradecemos
àqueles
que
enviaram.
Conselho
Diretor:
Alguns
alunos foram convidados a
auxiliarem durante o evento
nesse feriadão. Nosso obrigado

para aqueles que estarão por aí e
poderão ajudar.
Humor no esquema (?!): Dois peixes
estavam nadando no mar e, de
repente, um colidiu com o outro. O
peixe que sofreu a colisão, irritado,
pergunta: "Você não olha por onde
anda?" O outro peixe responde, com
voz aflita: "Por favor, me desculpe. É
que eu estava com água nos olhos."
Sobre o humor no esquema (?!): Se
você tiver uma piada (boa) que nem
essa, envie para mim por whatsapp
que eu coloco no Esquema, até que
me mandem tirar.

VOCÊ VIU?
No dia 02, o Professor Raul Blum,
conselheiro
da
Comissão
de
Crescimento Espiritual (CCE) da
LSLB, esteve na Feira do Livro em
Porto Alegre, autografando, junto com
a equipe da Comissão, o novo livro
"Guiados por Deus". Este livro tem
estudos sobre Comemorações e Dias
Festivos do calendário litúrgico. Nos
dias 17 e 18 estará no Congresso
Regional da Servas em Santa Maria e
nos dias 24 e 25 no Congresso
Regional das Servas em Bento
Gonçalves, também para autografar o
livro, junto com a CCE. O livro é
organizado pela Sra. Nádia Blum.

RECADO ASAS
[TÂNIA OGG]

Reunião com os alunos do T4, dia 20
de novembro, no refeitório, às 13:30.

OLHANDO
PALAVRA?

POR

UMA

BOA

“Guarda-me, ó Deus, porque em ti me
refugio. Digo ao SENHOR: ‘Tu és o
meu Senhor; outro bem não possuo,
senão a ti somente” (Salmo 16.1-2).

