Ano XLIII – Número 1.378
26 de novembro de 2018
Responsável: Prof. Anselmo Graff

ATIVIDADES CÚLTICAS: RESPONSÁVEIS DA SEMANA – 26 A 29 DE NOVEMBRO DE 2018
Dia

Texto

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

Cl 1.13-20

Mensagem

Liturgia

Música

Acólito

Obs.

Raphael Voigt

Kauê Paniz

Claudio de Souza Filho

Cor Lit.: Verde
Ordem das Vésperas

Dn 7.9-10,13-14

Máicol Mombach

Márcio de Leão

Nilson Quandt

Claudio de Souza Filho.

Mc 13.24-37

Dr. Clóvis Prunzel

Prof. Raul Blum

Ap 1.4-8

Márcio de Leão

Máicol Mombach
Márcio de Leão
Máicol Mombach

Claudio de Souza Filho
Daniel da Rosa
Claudio de Souza Filho

Dr. Vilson Scholz

Santa Ceia

ANIVERSARIANTES DE 26 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO
Dia

Nome

Turma

Dia

Nome

Turma

26/11

Gerson Welmer Tetzner

T4

26/11

João Pedro Michael Mertins

T1

27/11

Vitor Gabriel Bratz

T1

02/12

Eduardo Lagaço

T1

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

PALAVRA DA DIREÇÃO
[DIRETOR LEONERIO FALLER]

Vídeo: “Já pensou em ser pastor?”
Este é o nome do vídeo que visa o
recrutamento de alunos para o
Seminário. Acesse no YouTube e
compartilhe.
Processo Seletivo: A partir de
quinta-feira teremos em nosso
campus 24 candidatos a alunos do
Seminário e da ULBRA, participando
do Processo Seletivo. Vamos recebêlos bem e interagir com eles.
Artigos do T6. Nesta terça-feira à
tarde, 27, os alunos do T6 estarão
fazendo a apresentação de seus
Artigos (TCC). Que o bondoso Deus
abençoe o trabalho dedicado de cada
um!
Avaliação: 42 alunos já participaram
da
Avaliação
Pedagógica
e
Institucional. Prazo: até sábado,
1º/12. Participe você também. Sua
opinião é importante.
Pitada de História: Os primeiros
alunos de Teologia no Seminário
Concórdia concluíram seus estudos
em 12/1915. De 6 a 9 de dezembro
tiveram provas escritas: escreveram
um sermão, uma catequese, fizeram
exegese de textos do Antigo e do
Novo Testamentos e apresentaram
trabalhos escritos nas áreas de
Sistemática e História da Igreja. No
dia 10 foi o exame oral, na presença
de pastores e outros convidados. No
mesmo dia, ocorreu a formatura,
quando
os
cinco
formandos
receberam seus diplomas (Mário L.
Rehfeldt, Um grão de mostarda, vol. 1,
p.84).

ATIVIDADES DE
PROFESSORES
Gerson Linden será o pregador
nos cultos das congregações
"Cristo para Todos", de Portão,
no próximo Sábado e "SS.
Trindade", de Scharlau, no
próximo Domingo.

VOCÊ VIU?
Nesta terça, 27 de novembro,
ocorrem as apresentações dos
Artigos de Conclusão de Curso
dos alunos do T6, que estão
terminando sua Especialização
em Ministério Pastoral. Deus
abençoe a alunos e professores
orientadores.

COORDENAÇÃO DOS COROS
[PROFESSOR RAUL BLUM]

Nosso último ensaio regular
deste ano será nesta quartafeira. Para o ensaio do Coro
Masculino, precisam estar
também aquelas pessoas que
participam da cantata, seja
com solos ou com instrumentos
INFORMAÇÕES DO DAMAL

seus artigos e uma resposta positiva
da banca avaliadora. Sucesso!
Calouros no campus: Colegas,
vamos receber bem os nossos futuros
estudantes aqui do seminário.
Humor no Esquema (?!): Juquinha,
um menino muito sapeca, porém
educado, com um pouco de medo,
pergunta à professora, que era justa e
ainda aplicava castigos em sala de
aula: "-Professora, alguém pode ser
castigado por algo que não fez?" A
professora responde, pensando se
tratar de alguma injustiça: "-Não,
Juquinha,
nunca!!!"
Juquinha,
satisfeito com a resposta exclama: "Obaaa!!! Estou livre, não fiz a lição…"

RECADO ASAS
[TÂNIA OGG]

Jantar de Advento: dia 02/12, às
19h. Pedimos aos que participarem
informar para Tânia, até terça-feira,
dia 27/11. Aos alunos, por favor,
assinar a lista em sua turma.
Casados, anotar ao lado do nome o
número de participantes.

DE VOLTA AO PASSADO: NOTAS DO
ESQUEMA DO DIA 29 DE NOVEMBRO
DE 1985

[RENAN FIGUR – PRESIDENTE]

[Prof. Anselmo Graff e Tiago Caitano]

Assembleia do DAMAL: Nesta
sexta-feira. Fiquem atentos aos
murais para a convocação oficial
e ordem do dia. A primeira
chamada será às 13:25. A gente
se encontra na capela. Nosso
desejo é que a assembleia não
seja muito longa.
Good Vibes 2: Agora para
alunos do T6... Que tenham
todos uma boa apresentação de

CULTO DE AÇÕES DE GRAÇAS. Ontem,
com início às 10 horas, tivemos o Culto
de Ação de Graças nas dependências
do Auditório do CEC. A mensagem foi
proferida pelo Rev. Gerhard Grasel
(Pastor da Cong. "Cruz" de Petrópolis,
Porto Alegre). Como liturgista, o prof.
Rev. Vilson Scholz. Auxiliaram na
distribuição da Ceia o Diretor

Martinho Sonntag e prof. Acir
Raymann.
RETIRO 4ºTEOLÓGICO. Nos dias 15,
16, 17,18/11 estiveram em Retiro no
BALU, Capão da Canoa, a turma do 4º
Teol.,
acompanhada
pelo
seu
Paraninfo, prof. Acir Raymann e o prof.
Vilson Scholz. O primeiro dirigiu-nos o
estudo sob o tema: "O relacionamento
íntimo do pastor com seu Deus". O
segundo celebrou o culto no domingo
pela manhã. O Retiro cumpriu com

suas finalidades: crescimento
espiritual e integração da turma.
MUITO IMPORTANTE. Já alguns
dias estamos com racionamento
de
água
da
rede
de
abastecimento público. Estamos
suprindo a falta de água com
nossos
poços,
que
são
insuficientes para todo
o
consumo.
Por
esta
razão
pedimos:
O
MÁXIMO
DE
COLABORAÇÃO
PARA

ECONOMIA DE ÁGUA. (Um banho por
dia).

OLHANDO
PALAVRA?

POR

UMA

BOA

“Volta-te para mim e tem compaixão,
porque estou sozinho e aflito. Aliviame as tribulações do coração; tira-me
das minhas angústias. Considera as
minhas aflições e o meu sofrimento e
perdoa todos os meus pecados”
(Salmo 25.16-18).

