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ATIVIDADES CÚLTICAS: RESPONSÁVEIS DA SEMANA de 08 A 11 DE ABRIL DE 2019
Dia

Texto

Mensagem

Liturgia

Música

Acólito

Obs.

Segunda
18:45
Terça
18:45
Quinta
18:45

Is 43.16-21

Kauê Paniz

Kauê Paniz

Renan Figur

Filipe Lopes

Cor Lit.: Roxa
Ordem das Vésperas

Stanley Aguiar

Filipe Lopes

Prof. Raul Blum

Filipe Lopes
Guilherme Rein

Fp 3.8-14
Lc 20.9-20

Jossemar dos
Jossemar dos Santos
Santos
Dr. Vilson Scholz
Kauê Paniz
Jossemar dos Santos
ANIVERSARIANTES DE

Santa Ceia

04 A 11 DE ABRIL

Dia

Nome

Turma

Dia

Nome

Turma

04/04

Cesar Motta Rios

Estágio

05/04

Fabiano Schran

T1

10/04

Joel Kiper Frohelich

T1

10/04

Nathan Felipe Hoffmann

T2

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

PALAVRA DA DIREÇÃO
[DIRETOR LEONERIO FALLER]

Via Crucis. O Grupo Cultural
Força Jovem está trabalhando
para apresentação da Via
Crucis no dia 16/4, às 18h, em
nosso campus. Desta vez
haverá algumas cenas a mais e
todos os professores foram
convidados a participarem.
Divulguem nas congregações
para as pessoas assistirem ao
vivo. Será uma maneira
especial de refletirmos sobre a
obra da salvação realização
pelo Salvador Jesus.
Avaliação Pedagógica. Nesta
semana
está
sendo
encaminhada aos professores
a
Avaliação
Pedagógica
realizada pelos alunos em
novembro de 2018. A você que
participou,
nosso
muito
obrigado.
Reler faz bem. Vale a pena
reler os “Princípios de Boa
Convivência no Campus”, que
cada aluno recebeu quando fez
a matrícula, pois anualmente
pode ter alguma alteração e
pode acontecer de a gente
esquecer algum item.

ATIVIDADES DOS PROFESSORES
Anselmo Graff ministra estudo
no
Seminário
“Pais
e
educadores”, promovido pelo
Instituto Bíblico da Igreja

Luterana em Pelotas, RS, no
Domingo, dia 07 de abril.

vocês e estamos felizes com
esta notícia.

COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES
CÚLTICAS

Inter-séries: Os jogos estão
cada vez mais disputados, a
próxima rodada promete bons
jogos. Todos são bem-vindos
para assistir. A rodada dupla
inicia 21h30min, sempre na
terça-feira.

[PROFESSOR RAUL BLUM]

Olá, concordianos. É na
próxima semana, sexta-feira,
dia 12 de abril, 20h, na capela,
o nosso primeiro "Concertos no
Seminário" deste ano. Será um
recital de órgão, sob a
coordenação da Dra. Any
Raquel Carvalho, professora de
órgão, harmonia e contraponto,
pesquisadora, da UFRGS.
Todos bem-vindos. Podem
convidar pessoas de fora do
Seminário. Prof. Raul.

CONVITES E DATAS ASAS
[TÂNIA OGG]

✓ FEIRA da ASAS. Terçafeira, dia 09/04/19, das
13h
às
14h30min,
para
estudantes
e
familiares e das 14h30min
às 15h para funcionários.

NOTAS DO DAMAL
[RENAN FIGUR – PRESIDENTE]

Garagem
dos
alunos: O
pedido dos alunos foi atendido.
Haverá uma garagem próximo
ao bloco D, entre a lixeira, a
quadrinha e o bloco. Agora
vamos precisar da força de
trabalho para desmontar a
garagem em Porto Alegre e
montá-la aqui. Contamos com

Humor no Esquema (?!):
Quem quiser enviar uma
piadinha para o esquema, pode
fazê-lo, mandando para mim,
via whatsapp.
Encontrão 2019: Foi lançado!
Agora contamos com vocês
para a divulgação; falem nas
suas congregações (seja de
origem, seja de pré-estágio),
nos grupos de jovens, na
ULBRA... Estamos planejando
um encontro bem especial para
todos.
Encontrão 2019 [2]: Alunos,
vocês não precisam fazer a
inscrição online. Sua inscrição
já está pré-confirmada. Aos
alunos que venceram o torneio
de integração uma boa notícia:
sua inscrição já está paga.
OLHANDO POR
PALAVRA?

UMA

BOA

“Venham a mim todos vocês que
estão cansados e sobrecarregados,
e eu os aliviarei” (Mateus 11.28).

DE VOLTA AO PASSADO: NOTAS
DO ESQUEMA DO DIA 11 DE
ABRIL DE 1986
[PROF. LEONIDIO GÖRL E TIAGO CAITANO]

" FUTEBOL- Amanhã, sábado,
na Baixada Concordiana, a
estreia do time de futebol de
campo do Seminário na
temporada de 86. Para tal estão
convidado
Ricardo
Voss,
Laurindo, Norberto, Hermes,
Ildo, Marcos Kanitz, Lyppi,
Fernando Graffunder, Gilberto
SchUler e Prof. Vilson. A torcida
também está convocada.

" COMISSÁO DE REFEITÓRIO
- Levando em consideração as
inúmeras sugestões, pedidos,
e, até mesmo, reclamações em
relação as refeições no CEC, a
Comissão de Refeitório, vem
expor, aos colegas que
possuem urna certa "mania" de
contrariar, o seguinte: para
você ganhar os estudos,
alojamento, roupas lavadas,
alimentação e outros; você está
pagando apenas Cz$ 17,00
diários. Lá fora, com esta
quantia, daria apenas para se
fazer um "magro lanche”.
Conscientize-se. Procure ser
paciente e usar um pouco mais
da compreensão.

" AUF DEUTSCH GESAGT - A
Comissão de Cultura nos
informa sobre este curso de
Alemão
pelo
rádio.
Os
interessados
podem
acompanhar o curso na Rádio
da Universidade AM 1080 MHZ,
nas terças e quintas, às 10h e
20h30min. Vale a pena conferir!
"
PESQUISA/DAMAL
Lamentamos
a
pouca
colaboração e interesse por
parte do académicos no envio
das sugestões para as nossas
reflexões
e
palestras,
Agradecemos
aos
37
acadêmicos que nos enviaram
as sugestões... Somos 115.

