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ATIVIDADES CÚLTICAS: RESPONSÁVEIS DA SEMANA – 03 A 06 DE DEZEMBRO DE 2018
Dia

Texto

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

Rm 13.11-14

Mensagem

Liturgia

Música

Acólito

Obs.

Roberto Geloch

Renan Figur

Daniel da Rosa

Cor Lit.: Azul
Ordem das Matinas

Rm 13.11-14

Piecarlo Jagnow

George Felten

Jossemar dos Santos

Daniel da Rosa

Lc 21.25-36

Dr. Gerson Linden

Prof. Raul Blum

Nikolas Wille

Dr. Gerson Linden

Daniel da Rosa
Denício Godoy
Daniel da Rosa

Santa Ceia

Jr 33.14-16

Nikolas Wille
Piecarlo Jagnow
Piecarlo Jagnow

Rev. Joel Müller

Prof. Leonerio Faller

Prof. Raul Blum

Daniel da Rosa

Designação para o
Estágio
Dia do Chamado

ANIVERSARIANTES DE 03 A 09 DE DEZEMBRO
Dia

Nome

Turma

Dia

Nome

Turma

05/12

André Felipe dos Santos Silva

Estágio

08/12

Roger Radtke Nörnberg

T4

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

PALAVRA DA DIREÇÃO
[DIRETOR LEONERIO FALLER]

Processo Seletivo: dos vinte e
quatro candidatos que participaram
do processo seletivo no último final de
semana, foram aprovados vinte e
dois. Que Deus abençoe cada um
para o ingresso no Seminário em
2019!
Primeiro Talar: Na devoção desta
segunda na capela, os alunos
aprovados em Litúrgica e em
Homilética receberão o primeiro talar
da Editora Concórdia e o cíngulo da
ASAS.
Advento: Ontem tivemos o Jantar e o
Processional de Advento. Foram
momentos para se refletir sobre o
significado deste período litúrgico.
Obrigado a todos que ajudaram na
realização dos dois momentos.
Estágios e Chamados: Na próxima
sexta, às 14h, a Congregação de
Professores e a Diretoria da IELB se
reunirão para a definição final sobre
as designações de estágios e a
entrega dos chamados pastorais. Às
17h, no auditório, haverá o culto. O
culto será transmitido pela rádio Cristo
para Todos pela internet e pelo
facebook da IELB.
Pitada de História: Com a formatura
no Seminário Concórdia dos cinco
primeiros pastores brasileiros, o
caráter do ministério luterano no Brasil
começou a mudar. Os pastores
americanos vinham para trabalhar por
um tempo. Era difícil conseguir
candidatos
americanos
para
trabalharem no Brasil. Os pastores
que tinham crescido e tinham sido

treinados no Brasil foram mais
estáveis no ministério pastoral.

ATIVIDADES DE
PROFESSORES
Anselmo Graff ministra palestra
na Congregação “Concórdia”, de
São Leopoldo, no próximo
Domingo, dia 09, às 18h. O tema
é a vida cristã.

NESTA SEMANA
Uma semana esperada chegou:
designação dos estagiários e
dos chamados. Deus abençoará
a todos e a tudo!

COORDENAÇÃO DOS COROS
[PROFESSOR RAUL BLUM]

Agradeço
a
todos
que
colaboraram
para
que
o
Processional
de
Advento
transcorresse
de
maneira
agradável. Foi uma noite
memorável ao iniciarmos o
período de Advento, sob a
bênção
das
palavras
e
promessas de Deus.
Coro masculino: Nesta quarta
participa da programação de
Advento da congregação São
Lucas de Porto Alegre. Sairemos
com ônibus às 18h.
INFORMAÇÕES DO DAMAL
[RENAN FIGUR – PRESIDENTE]

Assembleia
do
DAMAL:
Agradecemos aos que se
fizeram presentes na reunião. As
duas primeiras moções foram

aprovadas conforme o parecer e a
outra foi aprovada com alterações.
Brevemente publicaremos a ata nos
murais.
Jantar
de
Advento:
Nosso
agradecimento à ASAS, porque
proporcionou a cada estudante um
jantar diferenciado, para festejar o
início do novo ano eclesiástico e pelo
presente que é dado a cada aluno,
seja "pré-fuchs", seja montanha.
Desejamos a vocês as mais ricas
bênçãos no trabalho que realizam e
agradecemos pelas demonstrações
de amor que vocês têm por cada
estudante.
Fim de ano: Com a semana de
provas, surge a tensão em todas as
turmas; estudem, portanto, para que
essa tensão seja aliviada com a
aprovação.
Humor no esquema (?!): Durante a
guerra, os oficiais do exército se
conversam: "Comandante Joaquim!
Estou a avistar uma tropa que se
encaminha diretamente ao nosso
forte!" O comandante já com
receio, pronto para alertas suas
tropas, pergunta: "São amigos ou
inimigos, sentinela Manuel?" E o
vigilante responde: "Olha, eu acho
que são amigos. Vêm todos juntos..."

OLHANDO
PALAVRA?

POR

UMA

BOA

“Que a graça e a paz de Deus, nosso
Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam
com vocês” (Filipenses 1.2)

