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ATIVIDADES CÚLTICAS: RESPONSÁVEIS DA SEMANA de 04 A 07 DE M ARÇO DE 2019
Dia

Texto

Mensagem

Liturgia

Música

Acólito

Obs.

Quinta
18:45

Lc 9.28-26

Dr. Acir Raymann

Denício Godoy
Erikson Elias

Prof. Raul Blum

Diego Pulga

Cor Lit.: Roxa
Santa Ceia

ANIVERSARIANTES DE 28 DE FEVEREIRO A 31 DE M ARÇO
Dia

Nome

Turma

Dia

Nome

Turma

28/02

Bruno Hasse Salomão

T2

14/03

Matheus Felipe Pereira

T1

06/03

Dionatan Ferreira

T4

15/03

Felipe Barbosa Gonsioroski

T3

16/03

Leocir Rudolfo Reiss

21/03

Rafael Degen do Couto

T4

17/03

Marcos Rogério da Silva Seibel

T6

T3

24/03

Thiago Augusto Freitas

Estágio

26/03
28/03

André Filipe Klippel Nimer

T1

27/03

Filipe Afonso Velten

T2

Jordan Wilson Gowert Madia

T4

30/03

Thiago Surian

T4

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

PALAVRA DA DIREÇÃO
[DIRETOR LEONERIO FALLER]

CONVITES E DATAS ASAS

COROS E MÚSICA

[TÂNIA OGG]

[PROFESSOR RAUL BLUM]

Agradecimento: A partir deste
Esquema, o Prof. Leonídio S. Görl é
o responsável pelo informativo.
Gostaria de agradecer ao Prof.
Anselmo E. Graff que por tantos
anos foi o editor do mesmo.
Atualizações: Visando facilitar a
comunicação, solicitamos a todos
que informem à secretaria do
Seminário mudanças em número de
telefone e endereço de e-mails.
Interrupção
de
energia: No
próximo dia 5/3, terça-feira, haverá
interrupção de luz das 10:30 h às
16:30 h, por parte da companhia de
luz para manutenção da rede.
Educação Cristã: O Departamento
de Educação Cristã da IELB convida
todos os estudantes (casados com
suas esposas) para participarem do
IV Fórum de Educação Cristã, de 16
e 17 de março, no auditório do CEC,
com a temática “A Família Cristã”. A
inscrição
pode
ser
feita
gratuitamente na secretaria. Mais
informações nos quadros murais.

✓
Dia 08/03, sextafeira, às 19h, encontro com as
Esposas dos Estudantes.
✓
Dia 10/03, Domingo,
às 12h, Almoço de Integração ASAS, alunos, professores e
familiares.

Os coros seguem os ensaios
habituais: Quartas-feiras: 19h, Coro
Misto; 20:30, Coro Masculino.
Todos
bem-vindos
para
se
integrarem a um dos coros.
Aulas de Canto: Interessados em
aperfeiçoar a arte do canto podem
marcar aulas com a profa. Suellen
Scholl Matter, mestre, formada pela
UFRGS. A profa. Suellen mora em
frente da casa do prof. Vilson
Scholz. Ela está disponível às
segundas-feiras. Detalhes de preço
e horários, interessados podem
marcar com a profa. Suellen pelo
telefone 51-9.8306-3480.
O Prof. Raul participou do 10o
Encontro Nacional de Líderes da
LSLB em Canoas nos dias 22 a 24
de fevereiro, sendo organista do
culto e durante o encontro. No dia
24,
à
noite
participou
da
desinstalação do Rev. Paulo Kühl,
na congregação Rei Jesus de Novo
Hamburgo,
representando
o
Seminário.

DEÃO DE ALUNOS

Quintas-feiras: Devoção com
Santa Ceia e recolhimento de
ofertas. Mensagem mais curta
do que a habitual em cultos de
nossas congregações.

[PROFESSOR PAULO MOISÉS NERBAS]

Eleição do Primus Omnium: o
Deão de Alunos, Prof. Paulo Moisés
Nerbas, informa que foi eleito o
Primus do Internato, eleição
coordenada pela diretoria do
DAMAL. O resultado apontou o
aluno Saulo Bledoff como eleito.
Parabéns ao Saulo e agora ele
escolherá os responsáveis por cada
andar para compor a equipe do
Consilium Primorum.

COORDENAÇÃO
ATIVIDADES CÚLTICAS

DAS

[PROFESSOR RAUL BLUM]

Nossas devoções para este
ano, seguem o seguinte
esquema:
Segundas-feiras:
Matinas/Vésperas
com
pregação de três minutos
(Semelhante ao tamanho de
uma Mensagem para o
Programa Cinco Minutos com
Jesus).
Terças-feiras:
Conforme
nosso costume já tradicional de
devoções, com mensagem em
torno de dez minutos.

Todas as devoções iniciam às
18:45. O professor que prega
na semana é também o
orientador das devoções da
respectiva semana.

PRÉ-ESTÁGIOS E CAPELANIAS
[PROFESSOR LEONIDIO S. GÖRL]

Enquanto
não
houver
as
designações para Pré-Estágios, os
estudantes e familiares poderão
visitar as congregações da região
para participação nos cultos e
demais atividades. As atividades
dos Pré-Estágios em finais de
semanas
e
as
Capelanias
começarão na última semana de
março, sob a Coordenação do prof.
Leonidio S. Görl.

Então se ligue!
NOTAS DO DAMAL
[RENAN FIGUR – PRESIDENTE]

Novos Professores: Sejam bemvindos ao Seminário Concórdia e
desejamos um bom trabalho para
vocês. Formar "essas gurizada" não
é nada fácil. Bênçãos de Deus para
vocês.
Mutirão / Ação Social: Queridos
colegas, foi muito bom ver vocês
trabalhando duro pelo bairro. Não
somos alheios à sociedade em que
estamos inseridos; precisamos e
podemos trabalhar pelo nosso
bairro.
Muito
obrigado
pela
participação de cada um de vocês.
Encontrão
2019: Preparem-se
para o Encontrão 2019, dias 18 e 19
de maio. Provavelmente vocês
serão entrevistados de surpresa
sobre os mais diversos assuntos;
estejam preparados para isso.
Encontrão
2019
[2]: Os
palestrantes já estão definidos, bem
como o tema. "A minha existência
sob os cuidados do bom pastor"
será trabalhada pelos professores
Vilson Scholz e Gerson Linden;
também estará entre nós o pastor
Julio Jandt, que palestrou no
INcondicional.
Eleição do Primus: Foi eleito, pela
maioria simples dos votos o aluno
Saulo Bledoff. Desejamos a ele e
aos primi um bom ano dentro do
internato.
Achados e perdidos: No culto de
abertura, sumiu meu hinário (Renan
Figur). Se alguém o encontrou, me
chama que eu busco. PS: Se
alguém quiser usar o esquema para
publicar um achado ou um perdido,
converse comigo.

O atendimento na Biblioteca,
de segunda a sexta-feira, será
das 13 às 17h e das 19:15, às
22h.
Estudantes: cada aluno retira
na loja da Concórdia o seu
exemplar
do
Mensageiro
Luterano, aproveite e leia o seu
presente!

OLHANDO POR UMA BOA
PALAVRA?
“O SENHOR é compassivo e
bondoso, pois não nos trata
segundo os nossos pecados, nem
nos retribui conforme as nossas
iniquidades” (Salmo 103. 8a,
1).

