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ATIVIDADES CÚLTICAS: RESPONSÁVEIS DA SEMANA de 15 A 16 DE ABRIL DE 2019
Dia

Texto

Mensagem

Liturgia

Música

Acólito

Obs.

Segunda
18:45

Is 50.4-9

Prof. Raul Blum

Integrantes do
DAMAL

Dion Albach

Integrantes do DAMAL

Cor Lit.: Roxa
Vésperas de
Tenebrae
Encenação da
crucificação e morte
de Jesus

Terça
17:30

Grupo Teatral

Integrantes do
Grupo Teatral

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

PALAVRA DA DIREÇÃO
[DIRETOR LEONERIO FALLER]

Meio Século. Em 16 de março
de 1959 foi fundado o Instituto
Concórdia de São Leopoldo em
nosso
campus.
Eram
oferecidos os cursos Ginasial
(5ª a 8ª séries) e o Colegial
(cursos preparatórios para o
Seminário Concórdia, que
continuava em Porto Alegre).
Mais tarde estes cursos foram
substituídos
por
outros,
mudando também de nome
para
“Colégio
Luterano
Concórdia”, chegando com os
cursos atuais: pré-escolar,
ensino fundamental (1º ao 9º
ano), ensino médio, cursos
técnicos, graduação e pósgraduação por EAD. Em 1984,
o campus passou também a
abrigar o Seminário Concórdia.
Louvemos Deus por este meio
século de bênçãos sobre esta
escola da IELB, também
bênçãos derramadas a tantas
pessoas através da escola, e
peçamos a Deus que traga
mais alunos afim de que mais
pessoas
possam
ser
beneficiadas pelo trabalho da
mesma.

Via Crucis. Na próxima terçafeira, 16/04, às 17h30min,
começando na capela, haverá a
encenação da Via Crucis no
campus liderada pelo Grupo
Cultural Força Jovem. Algumas
cenas a mais que no ano
passado e com mais atores,
incluindo mais professores.
Será um momento especial
para refletirmos sobre o
sofrimento de Cristo para a
nossa salvação. Por isso é
solicitado
que
todos
acompanhem as cenas em
silêncio e reverência. O horário
da janta será das 18h30min às
19h30min. As aulas da noite
começarão às 19h40min.
Convite
às
Esposas. As
esposas dos estudantes foram
convidadas para uma reunião
na próxima segunda-feira às
19h45min,
na
Sala
de
Convivência, com o diretor
Leonerio e o professor Leonídio
para
conversarem
sobre
programações que o Seminário
poderá desenvolver com elas
durante o ano. A participação
de cada uma será importante.

DEÃO DE ALUNOS
[PROFESSOR PAULO MOISÉS NERBAS]

Neste sábado, 13/04, às
10h30min, no auditório, haverá
programação
especial
de
Páscoa com gratidão por esta
data especial. Especialmente
os estudantes e esposas com
filhos
no
Colégio
são
convidados a prestigiarem esta
programação.

Primus do bloco A: A
composição dos "primi" do
Bloco A, está assim constituída:

ATIVIDADES DOS PROFESSORES
Leonerio Faller, na manhã do
próximo
domingo,
14/04,
participará do Congresso da
Liga de Servas do Distrito
Gravataí,
em
Canoas,
representando o Seminário.
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES
CÚLTICAS
[PROFESSOR RAUL BLUM]

O Prof. Raul Blum palestrou no
retiro
de
jovens
da
congregação São Paulo de
Novo Hamburgo, no sábado,
dia 06 de abril. O local do retiro
foi em Parobé e o tema
proposto para a palestra foi
"Grato: que todo o meu ser te
louve".
No sábado pela manhã, dia 13
de abril, o coro misto do
Seminário
participará
do
devocional de Páscoa no
Colégio.
Este
devocional
também
enfocará
o
quinquagésimo aniversário do
colégio. Prof. Raul.
Na próxima terça-feira, dia 16
de abril, das 13h30min até 16h,
convido meus afilhados para
passarem em meu gabinete
para um pequeno bate-papo.
Prof. Raul.

CONVITES E DATAS ASAS
[TÂNIA OGG]

Primus do Bloco e do 1º andar:
Felipe Barbosa Gonsioroski;
Primus do 2º andar: Fabrício de
Souza Comper;
Primus do 3º andar: Erickson
Braun Elias.

Asas pede que os pais levem
seus filhos na sala de Missão
logo após a apresentação
da Via Crucis na terça-feira dia
16/04, onde acontecerá o
momento Especial da Páscoa.

NOTAS DO DAMAL
[RENAN FIGUR – PRESIDENTE]

Nesta
sexta-feira
(19/04)
haverá uma reunião às 14h na
Capela sobre a garagem.
Todos são convidados a
participar, mesmo os que não
possuem carros. Decisões
importantes serão tomadas e,
para
tanto,
também
é
importante a participação de
todos.
OLHANDO POR
PALAVRA?

UMA

BOA

“Pois não me envergonho do
evangelho, porque é o poder de
Deus para a salvação de todo
aquele que crê, primeiro do
judeu e também do grego.”
(Romanos 1.16).

DE VOLTA AO PASSADO: NOTAS
DO ESQUEMA DO DIA 18 DE
ABRIL DE 1986
[PROF. LEONIDIO GÖRL E TIAGO CAITANO]

CONFERÊNCIA
EM
CURITIBA. Nos dias 2-3 de
maio realiza-se em Curitiba a
Conferencia
dos
Administradores
da
IELB.
Estarão reunidos cerca de 120
pessoas (pastores, professores
e leigos). Nossa escola estará
representada
pelo
Diretor
Martinho
e
pelos
representantes do Conselho
Administrativo: Rev. Eugenio
Dauernheimer
(pres.)
e
Frederico Leyser(tesoureiro). O
assunto
principal
da
Conferencia será o Plano
Global da IELB. Nossa escola
apresentará alguns projetos
especiais que deverão ser
incluídos
neste
Plano,
destacando-se o Fundo de
Bolsa de Estudos e o projeto da
construção de urna capela no
nosso campus.

VIDEO CLUBE. Nossa escola
associou-se a um clube de
vídeo cassete. Abriu-se assim a
oportunidade de oferecermos
filmes selecionados à família
concordiana.
ORAI SEM CESSAR. Ore
conosco: pelo crescimento do
trabalho missionário da OMEC
e pelos estagiários de Teologia,
pedindo a Deus que lhes
conceda
a
sabedoria,
sensibilidade e compaixão
necessárias para efetuarem
sua missão.

