Ano XLIII – Número 1.377
19 de novembro de 2018
Responsável: Prof. Anselmo Graff

ATIVIDADES CÚLTICAS: RESPONSÁVEIS DA SEMANA – 19 A 22 DE NOVEMBRO DE 2018
Dia

Texto

Segunda
18:45
Terça
18:45
Quarta
17h
Quinta
18:45

2 Ts 3.6-13

Mensagem

Liturgia

Música

Acólito

Obs.

Rafael Milagres

Stanley Aguiar

Charles Kutz

Cor Lit.: Verde
Ordem das Matinas

Dn 12.1-3

Jonata Weege

Lucas Prando

Bruno Salomão

Charles Kutz

Mc 13.1-13

Dr. Anselmo Graff

Prof. Raul Blum

Hb 10.11-25

Lucas Prando

Jonata Weege
Lucas Prando
Jonata Weege

Charles Kutz
Claudio de Souza Filho
Charles Kutz

George Felten

Santa Ceia
Cor Lit.: Branca
Dia Nacional de Ação
de Graças

ANIVERSARIANTE DE 19 A 25 DE NOVEMBRO
Dia

Nome

Turma

25/11

Marcos Markendorf

Estágio

Dia

Nome

Turma

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

PALAVRA DA DIREÇÃO
[DIRETOR LEONERIO FALLER]

Agradecimento:
Gostaria
de
agradecer
aos
funcionários,
estudantes, prof. Raul, Jussara
Berger, ASAS por toda ajuda que
deram para a realização do Conselho
Diretor neste último final de semana.
Foi muito bom ver a dedicação e
responsabilidade de cada um. Que o
bondoso Deus, em Sua graça,
recompense a todos!
Pitada de história: Em 1913 as aulas
do Seminário Concórdia iniciaram em
prédio
próprio,
tendo
como
professores o pastor W. Mahler, sr.
Frosh e o diretor Wegehaupt. Pela
primeira vez o Seminário tinha uma
classe do curso teológico, pois até
então eram o ginásio e o préseminário (ensino médio). O currículo
para os alunos de teologia era de três
anos de pré-seminário e três anos de
teologia. Para o curso de formação de
professores, era de cinco anos. (Mário
L. Rehfeldt, Um grão de mostarda, vol.
1, p.74).
Novo Site: Foi colocado no ar o novo
site do Seminário, com o mesmo
endereço, preparado por Tiago
Kautzmann, Coordenador do Curso
Técnico de Informática do Colégio
Luterano Concórdia, com ajuda do
estudante
Tiago
S.
Caitano
(responsável pela atualização), e com
a coordenação pelo professor Clóvis
Prunzel e do diretor Leonerio. Muito
obrigado a todos.
Vídeos: No Conselho Diretor foram
lançados oficialmente o vídeo com o
Hino do Seminário e o vídeo
“Convite”, que visa o recrutamento de
novos alunos. Este último é para ser
compartilhado
por
WhatsApp,

principalmente
para
adolescentes e jovens.
Avaliação: Hoje a secretaria do
Seminário está enviando por email, aos alunos do T1 ao T4 e
T6, os formulários da Avaliação
Pedagógica e Institucional. Há
anos o Departamento de Ensino
da IELB instituiu a avaliação
anual,
visando
contínuo
aprimoramento na formação dos
futuros pastores, bem como da
vida no campus. Leia com
atenção as orientações e
participe! Sua opinião é muito
importante.
Entrevistas com o T6: Nesta
segunda-feira e terça-feira os
alunos do T6, que se formarão
no final do ano, estarão sendo
entrevistados por membros da
Diretoria da IELB: presidente
Rudi,
pastor
Joel
(vicepresidente do Dep. de Ensino) e
pastor Geraldo (vice- presidente
do
Dep.
de
Expansão
Missionária). As entrevistas têm
por finalidade conhecer melhor
cada formando visando a
designação para o local de
trabalho.
Falecimento: Na última quintafeira, 15, faleceu em Brasília, aos
67 anos, o sr. Lauro Bledoff, pai
do estudante Saulo Bledoff. O
corpo foi cremado e será
sepultado nos próximos dias em
Horizontina, RS. Pedimos ao
Salvador Jesus, Senhor sobre a
vida e sobre a morte, que
console o Saulo e demais
familiares com sua mensagem
da certeza do feliz reencontro no
último dia.

Roger: Na última sexta-feira, 16, o
estudante Roger Nörnberg (T4), foi
submetido à cirurgia no maxilar
inferior, devido a fratura em acidente
automobilístico. Está de volta ao seu
lar e passa bem. Oremos pela sua
recuperação.

ATIVIDADES DE PROFESSORES
Leonerio Faller participou de quintafeira a Domingo do Conselho Diretor
da IELB, realizado no campus do
CEC. Na ocasião, apresentou
relatório sobre o Seminário e interagiu
com conselheiros e líderes leigos
distritais.
Gerson Linden dirige estudo bíblico
em grupo da congregação SS.
Trindade de Scharlau nesta quartafeira.
Paulo Nerbas participará da reunião
da CTRE, dia 23, sexta-feira, a qual
acontecerá nas dependências do
Seminário Concórdia. No Domingo,
dia 25, palestrará no Retiro dos Leigos
do distrito Concórdia, em Montenegro.
Anselmo Graff ministra palestra no
20º Encontro da Liga das Servas
Luteranas do Brasil (LSLB) - Região
Sul, no sábado, dia 24, em Bento
Gonçalves, RS.

VOCÊ VIU?
Nesta segunda, 19 e terça, 20,
ocorrem as apresentações do
Trabalhos de Conclusão de Curso
(TCC) dos alunos do T4. Deus
abençoe a alunos e professores
orientadores.

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO
[PROFESSOR ANSELMO GRAFF]

Nesta semana, segunda e quarta à noite
e quinta à tarde, ocorrem as entrevistas
com os candidatos a estágio 2019. Aos
alunos casados se recomenda a
participação da esposa neste momento.
Segunda, dia 19/11
19:15
19:35
19:55
20:15
20:35
20:55

César Rios
Daniel Silva
Jefferson Ozorio
Rafael Milagres
Vildemar Berger
Vinícius Godoy

Quarta, dia 21/11
19h

Mateus Dolny

Quinta, dia 22/11
13:30
13:50
14:10
14:30
14:50
15:10
15:30
15:50
16:10
16:30

Marlon Fiebig
Bruno Nogueira
Gerson Tetzner
Jean Frank
Jonathan Klippel
Lucas Nunes
Nilson Quandt
Thiago Freitas
Raphael Voigt
Roberto Geloch

Lembrando: ainda farão estágio
Dionatan
Ferreira,
que
está

encaminhando documentação
para fazer seu estágio em New
Jersey, Estados Unidos; Róger
Nörnberg, em recuperação de
cirurgia e Leandro Rech, que
terá uma nova oportunidade de
estágio. Estes não farão essa
entrevista nesta semana.

COORDENAÇÃO DOS COROS
[PROFESSOR RAUL BLUM]

Nesta quarta-feira retomamos
nossos
ensaios
normais,
preparando-nos para os últimos
compromissos deste ano.
INFORMAÇÕES DO DAMAL
[RENAN FIGUR – PRESIDENTE]

Moções Azul x Branco: A
comissão de moções se reuniu e
estabeleceu o parecer a respeito
de cada moção recebida. Tanto
os pareceres, quanto as moções
estão no mural do DAMAL.
Mesa de Ping-Pong / Tênis de
Mesa: Foi adquirida uma nova
mesa. Pedimos que cada um
cuide desse bem que é de todos.
Assembleia do DAMAL: Dia
30/11.
Good Vibes: Alunos do T4, que
tenham
todos
uma
boa
apresentação e uma resposta

positiva
da
banca
avaliadora.
Sucesso!
Cafezinho Teológico: Sexta, 13:30.
Humor no Esquema (?!): Da escola,
ligam para a mãe de Joãozinho, que
não havia feito o dever de casa. Em
função disso ela pergunta: Joãozinho por que você não fez o
dever de casa? Joãozinho respondeu:
-Ora, mãe, é porque moramos em um
apartamento!

RECADOS ASAS
[TÂNIA OGG]

Feira da ASAS: dia 20/11. Das 13 às
14:30, para estudantes e familiares e
das 14:30 às 15h, para funcionários.
Convite: ASAS convida os alunos do
T4 para o encontro no dia 23/11
(sexta-feira), às 13:30. Estará
presente o pastor e professor Walter
Steyer.
Atenção aos alunos com conta em
aberto: favor fazer contato com a
tesoureira da ASAS.

OLHANDO
PALAVRA?

POR

UMA

BOA

“O SENHOR nas alturas é mais
poderoso do que o bramido das
grandes águas, do que as poderosas
ondas do mar” (Salmo 93.4).

