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ATIVIDADES CÚLTICAS: RESPONSÁVEIS DA SEMANA de 25 A 28 DE MARÇO DE 2019
Dia

Texto

Segunda
18:45

Lc 1.26-38

Terça
18:45
Quinta
18:45

1Co 10.1-13

Ivan Gamba

Lc 13.1-9

Prof. Leonidio Görl

Dia

Mensagem

Liturgia

Guilherme Knüpfer Guilherme Knüpfer

Ivan Gamba

Guilherme Knüpfer
Ivan Gamba
ANIVERSARIANTES DE

Música

Acólito

Obs.

Dion Albach

Felipe Gonsioroski

Cor Lit.: Roxa
Ordem das Vésperas
Anunciação do
Senhor

Dr. Gerson Linden

Felipe Gonsioroski

Prof. Raul Blum

Felipe Gonsioroski
Fernando Behling

Santa Ceia

21 A 28 DE MARÇO

Nome

Turma

Dia

Nome

Turma

21/03

Rafael Degen do Couto

T3

24/03

Thiago Augusto Freitas

Estágio

26/03

André Filipe Klippel Nimer

T1

27/03

Filipe Afonso Velten

T2

28/03

Jordan Wilson Gowert Madia

T4

“Seja Deus gracioso para convosco e vos abençoe e faça resplandecer sobre vós o seu rosto”

PALAVRA DA DIREÇÃO
[DIRETOR LEONERIO FALLER]

Encontro de Pastores. Na última
terça-feira estiveram presentes na
capela,
pastores
das
congregações que solicitaram préestagiários para 2019. Nesta
ocasião, o Coordenador dos PréEstágios, Professor Leonidio Görl,
explanou sobre esta importante
atividade para formação dos
futuros
pastores,
da
qual
participarão os alunos do T1 ao T4.
Sala de Convivência. Ela pode
ser usada para festinhas ou
encontros de confraternização de
alunos e moradores do campus –
agendamento
na
secretaria.
Pedimos aos pais que orientem
seus filhos a não usarem a Sala
sem a companhia de um adulto.
Também solicitamos aos usuários
da Sala para deixarem tudo
arrumado ao final. A chave da TV
está com a diretoria da DAMAL.
Biblioteca. Após pesquisa entre
alunos, houve mudanças nos
horários – estará aberta: de
segundas a sextas-feiras das
13h30min às 17h30min e das 18h
às 22h; e sexta-feira de manhã das
8h às 12h.
Revista. Semanalmente
estão
colocadas no Vermelhão para
distribuição gratuita revistas Igreja
Luterana dos anos passados.

Pegue as suas se desejar tê-las
impressas.
Atividades dos Professores:
Leonerio
Faller pregará
no
próximo domingo, 24/3, na
Congregação São João de
Gravataí, RS.

DEÃO DE ALUNOS
[PROFESSOR PAULO MOISÉS NERBAS]

Primus do bloco D (casados):
foram eleitos Ramirez de Castro e
Guilherme Rein.
Encontro com padrinho: Prof.
Paulo Moisés Nerbas convida seus
alunos
afilhados
para
o
procurarem a partir da próxima
semana, na parte da tarde, no seu
gabinete, a fim de receberem os
resultados do Conselho de Classe.
São alunos do 2º, 3º e 4º anos.
Mesmo não passando pelo
Conselho de Classe, os alunos do
1º e do 6º anos também são bemvindos.

CONVITES E DATAS ASAS
[TÂNIA OGG]

✓ Verifique com a Asas se você
tem algum acerto para fazer.

COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES
CÚLTICAS
[PROFESSOR RAUL BLUM]

DEVOÇÕES: Lembro a todos os
pregadores e liturgistas que
estamos na época da Quaresma.

Não esqueçam de utilizar os hinos
do HL que estão na sessão de
Quaresma. Caso forem utilizar
outros hinos, lembrem também de
não colocar hinos que tenham
"aleluias" em seu texto. As aleluias
vamos reservar para a Páscoa. É
muita "frescura" litúrgica? Não.
Isso é didático, isso ensina. Agora
não estamos num momento de
júbilo. Estamos num momento de
ênfase no arrependimento como
preparo para a "Aleluia" da Páscoa
que almejamos festejar.
No dia 12 de abril, sexta-feira,
20h, teremos mais uma edição dos
"Concertos No Seminário" com um
recital de órgão. Notem que a data
foi alterada em virtude da
impossibilidade de participação de
alguns organistas para o dia
previamente agendado. Reservem
a data.
Os coros seguem os ensaios
habituais: Quartas-feiras: 19h,
Coro Misto; 20h30min, Coro
Masculino.

PRÉ-ESTÁGIOS
[PROFESSOR LEONIDIO S. GÖRL]

Pré-Estágios: Prof. Leonidio Görl
convida as turmas do T4 e T1 para
uma reunião nesta terça às
15h30min na Capela para a
orientação da nova dinâmica dos
Pré-Estágios.

NOTAS DO DAMAL
[RENAN FIGUR – PRESIDENTE]

Inter-séries: Começaram os jogos
na última terça-feira, quem quiser
assistir é bem-vindo. Os jogos
serão 21h30min e 22h.
Reunião extraordinária: Vamos
discutir o tema da garagem.
Pedimos que todos aqueles que
possuem carro participem. Será
nesta sexta-feira, na sala 3, às
13h30min.
Nota de tristeza: A mesa de tênis
de
mesa
foi
riscada
propositadamente.
Ficamos
tristes, mas vamos resolver.
Esperamos que isso não se repita.
Achados e perdidos: Foram
encontrados tanto o hinário do
Renan, quanto os livros do Saulo.
Tradução
dos Concordia
Commentary: Continuamos em
contato com a Editora Concórdia e
com a CPH. Pedimos a vocês que
continuem em oração. Logo
teremos uma reunião para
definirmos as frentes de trabalho.
Kit de Livros: A Editora concórdia
possui um kit, preparado para os
estudantes, subsidiado pela IELB,
no valor de R$ 200,00. São
diversos livros, aproveitem porque
há poucos kits. Falem com a Tânia
que ela encomenda para vocês.

OLHANDO POR
PALAVRA?

UMA

BOA

“Melhor é a repreensão franca do que
o amor encoberto” (Provérbios
27.5).

DE VOLTA AO PASSADO: NOTAS
DO ESQUEMA DO DIA 26 DE
MARÇO DE 1986
[PROF. LEONIDIO GÖRL E TIAGO CAITANO ]

O ESQUEMA, em sua primeira
edição de 86, deseja a toda a
família concordiana, as mais ricas
bênçãos de Deus em suas
diversas funções para que
possamos cada vez mais louvar e
engrandecer Aquele em cuja
esperança está a nossa vida."Buscai ao Senhor e vivei" Amos
5.6
O
DAMAL,
visando
uma
participação
ativa
de
seus
integrantes e um aproveitamento
das lideranças concordianas,
organizou o seu trabalho em
comissões
auxiliares.
Estas
comissões funcionarão baseado
no sentimento cristão de amor,
fraternidade e responsabilidade,
seguindo as diretrizes traçadas
pelo DAMAL, objetivando o bem
comum dos irmãos concordianos.
A
seguir
apresentamos as
comissões, seus representantes e
as suas funções:
❖ Refeitório e Cozinha -Cuidar
do som ambiental. Observar a
limpeza e a higiene do
refeitório e cozinha. Observar
e atender opiniões quanto à
qualidade
alimentar.
Integrantes:
Giovane
Hoffmann, Luís A. Schüler e
Carlos Wilhelms.
❖ Patrimônio - Conscientizar os
estudantes do zelo pelo
patrimônio.
Encaminhar
sugestões e reclamações.
Integrantes: Élvio Bender,
Paulo Voltz, Albino Nerling,
Erni Schulz e Moacir Pires.

❖ Esportiva - Zelo do material
esportivo.
Organizar
competições esportiva (Azul e
Branco) providenciando juízes
e a premiação. Promoções de
eventos esportivos fora do
CEC. Zelar pelas quadras,
campos, pistas... Integrantes:
Paulo
Rosa,
Arcelino
Vorpagel,
Marcelo
Kortz,
Claudio Krützmann e Ricardo
Voss.
❖ Artística e Social - Organizar e
promover eventos artísticos e
de lazer: teatro, concursos,
brincadeiras,
etc.
Conscientização
da
importância e divulgação das
programações. Reorganizar o
Grupo Teatral Martinho Lutero.
Integrantes: Ivan Custodio;
Vilson Klein, Armim Schünke,
Jairo Lange e Antônio Canoa.
❖ Pró-memória
DAMAL
Pesquisar a história do
DAMAL.
Organizar
urna
exposição para divulgar a
história
do
DAMAL.
Integrantes: João C. Schmidt e
Renato Stadler.
❖ Internato - Orientar a vida dos
internos
moral
e
espiritualmente. Integrantes:
Edson Knevitz, Vitor-Flor,
Laurindo Borth, Irineu Buss,
Eliseu Teichmann e Atalíbio
Littig.

