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ATIVIDADES CÚLTICAS: RESPONSÁVEIS DA SEMANA de 06 A 09 DE MAIO DE 2019
Dia

Texto

Mensagem

Liturgia

Música

Acólito

Obs.

Segunda
18:45

At 9.1-22

Renan Figur

Renan Figur

Dion Albach

Jonas Stern

Cor Lit.: Branca
Ordem das
Matinas

Terça
18:45
Quinta
18:45

Pastor no campus
Palestra: Rev. Horst Kuchenbecker
Jo 21.1-14

Richarles
Schuambach

Dr. Paulo Nerbas
Prof. Raul Blum
Jonas Stern
Santa Ceia
Richarles
Schuambach
Renan Figur
“Seja Deus gracioso para convosco e vos abençoe e faça resplandecer sobre vós o seu rosto”

PALAVRA DA DIREÇÃO

ATIVIDADES DOS PROFESSORES

Departamentos. Uma vez por
semestre é realizada em nosso
campus
a
reunião
dos
Departamentos
da
IELB
(Ensino, Educação Cristã,
Expansão
Missionária,
Comunicação, Administração,
Ação
Social).
Mais
de
cinquenta pessoas estarão aqui
de sexta-feira à noite até
domingo
ao
meio-dia.
Aproveitemos a oportunidade
para interagir com estes líderes
da igreja.

DEÃO DE ALUNOS
[PROFESSOR PAULO MOISÉS NERBAS]

PASTOR NO CAMPUS: Todos
os alunos, também as famílias
dos casados, estão convidados
para ouvir o Rev. Horst
Kuchenbecker na terça-feira à
noite, dia 7 às 18h45min na
Capela. Com sua extensa
experiência pastoral, o Pastor
Horst tem muito a repartir
conosco sobre o ministério
pastoral. Em razão da sua
presença, não haverá devoção
naquela noite, a qual será
substituída pela palestra do
nosso
pastor
convidado.
Deverá se estender até, no
máximo, 19h45min, seguindo
aula
normal
após
isso.
Aproveitemos para ouvir coisas
boas e importantes daquele
servo do Senhor!

NOTAS DO DAMAL
[RENAN FIGUR – PRESIDENTE]

[DIRETOR LEONERIO FALLER]

Anselmo Graff dirige estudo
na reunião dos pastores do
Distrito
Vale
do
Rio
dos Sinos (DIVASI), na terça,
dia 07 de maio. O tema
proposto é "As diferentes
idades do ser humano e o
cuidado pastoral".
Leonerio Faller participará da
Reunião dos Departamentos da
IELB neste final de semana,
representando o CEC no Dep.
de Ensino.
Leondio S. Görl participará da
Reunião dos Departamentos da
IELB neste final de semana
integrando o Departamento de
Expansão Missionária da IELB
(DEM).
Paulo
Moisés
Nerbas
palestrará no domingo, dia 5,
em Capão da Canoa, no
Congresso de Servas do
Distrito Litoral Norte Gaúcho.
Raul Blum ministrará a
disciplina Culto Cristão no
Instituto Bíblico Martinho Lutero
em Pelotas, neste sábado e
domingo (04 e 05 de maio).
Vilson Scholz palestrará no
Seminário de Ciências Bíblicas
da SBB em Rio Branco, Acre
(02 e 03 de maio). Os temas
abordados serão: “Materiais
de apoio ao leitor da Bíblia” e
"Bíblia NAA de Estudo".

Encontrão
2019: Estamos
chegando na reta final das
inscrições. Pedimos para que
vocês divulguem o máximo que
der tanto a data limite (05/05),
quanto o valor (R$ 80,00).
Estamos
preparando
algo
inovador e contamos com o
apoio de vocês em todos os
momentos, a fim de que tudo dê
certo.
Encontrão 2019 - Convite às
famílias:
Caras famílias do Seminário
Concórdia,
O
Encontrão
2019 está
chegando e será realizado nos
dias 18 e 19 de maio. Este ano
o DAMAL tem como proposta
apresentar a vida no Campus
do nosso Seminário.
Gostaríamos de envolver mais
pessoas neste projeto, como as
nossas crianças que residem
aqui e ficaríamos muito
contentes com a participação
delas neste Encontrão. Desta
forma,
pensamos
em
desenvolver uma atividade com
elas, que consiste em uma
apresentação musical, ligada
ao tema do Encontrão, sob
coordenação da Sra. Leila e da
Cecília. Assim, é com muita
alegria que convidamos todas
as crianças do Seminário para
participarem desta atividade.
As coordenadoras entrarão em

contato com os pais e
responsáveis. Todas são muito
bem-vindas. O Encontrão 2019
será ainda mais especial com o
envolvimento de todas elas.
Mais
informações
serão
disponibilizadas com horários
de ensaio e mais detalhes da
apresentação. Contamos com
o apoio de vocês, já nesta
quarta-feira, 14h45min!

Humor no Esquema (?!): A
primeira piada/charada do
esquema de 2019 foi enviada
pelo
professor
Leonerio.
Continuem enviando, até agora
ninguém reclamou disso e só
pararemos quando houver
reclamações. Segue:
"Qual é a vaca que vai à
academia?
- A vaca malhada."

Garagem: Há algumas sextasfeiras, estivemos reunidos
discutindo novamente sobre a
garagem. Está tudo certo; o
pedido foi atendido e o próximo
passo será dado dia 15,
durante a tarde. Precisamos ir a
Porto Alegre, desmontar o
material, para que ele seja
trazido ao seminário. Haverá
vagas para todos os alunos do
seminário que possuem carro.
Contamos com a ajuda de
todos, especialmente daqueles
que tem carro. (Se no dia 15 o
dono do carro não pode ir, mas
você que seguidamente pega
carona com ele pode, também
contaremos com a sua ajuda).

OLHANDO
PALAVRA?

Convite
cultural: Caros
colegas
e
professores...
Encaminho
este
convite,
enviado pelo maestro Ábner:
“1º Seminário Música e
Adoração da SOEMUS no Rio
Grande do Sul”. A Soemus é
uma Sociedade Evangélica de
Música
Sacra,
interdenominacional.
Pretendemos atingir todas as
pessoas, independente do nível
musical.
Acontecerá entre os dias 20-22
de Junho, na Comunidade Ev.
Luterana Cristo de Porto
Alegre. O Prof. Raul Blum será
um dos palestrantes, além do
Prof. Vilson Gavaldão (ex Prof.
da UFRGS) e oficineiros vindos
de São Paulo. Teremos oficinas
de: 🎵Regência; 🎵Teoria
musical; 🎵Tec. Vocal; 🎵Voz
infantil (tec. regência); 🎵Piano
e órgão. Para mais informações
em www.facebook.com/events/
396000937893402

POR UMA

BOA

“Sejam sábios no modo de
agir com os que são de fora e
aproveitem bem o tempo. Que
a palavra dita por vocês seja
sempre agradável, temperada
com sal, para que saibam como
devem responder a cada um.”
(Colossenses 4.5-6).
DE VOLTA AO PASSADO: NOTAS
DO ESQUEMA DO DIA 09 DE
MAIO DE 1986
[PROF. LEONIDIO GÖRL E TIAGO CAITANO]

ASSEMBLÉIA/DAMAL.
Na
última quarta-feira foi realizada
a 2ª assembléia geral do
DAMAL, na qual foram tomadas
as seguintes decisões: a) o
tema da Reflexão Teológica do
mês de junho é " A
Religiosidade Popular e Luterana" ; b) o tema da Reflexão
conjunta com o CEC/SP e "A
IELB e o Ecumenismo"; c) foi
estipulado que a taxa que cada
acadêmico pagará ao diretório
é de Cz$ 10,00 mensais. Ainda
foi ressaltada a participação
dos acadêmicos em todas as
atividades promovidas pelo
Diretório. Alguns acadêmicos
ainda não nos alegraram com
sua presença. Está na hora!
LIVROS PARA A SEMANA.
Taylor Calldwel, EU JUDAS. É
um romance que retrata a
história de Judas sob um ponto
de vista diferente: Judas traído.
Contém também informações
históricas e a organização do
exército rebelde por Barrabás.
Confira!
Price, J.M. A Pedagogia de
Jesus.
O
Mestre
por
Excelencia.4º ed.; Rio de

Janeiro, JUERP, 1983. Uma
apresentação clara e simples
da maneira como o Mestre
Jesus
ensinava.
Traz
conselhos úteis para o ensino
em todas as faixas etárias.
Recomendamos a todos os
futuros pastores e professores
uma leitura crítica do mesmo.
RODAS DE CHIMARRÃO.
Convidamos os colegas para,
na
próxima
4ª
feira,
participarem de mais uma roda
de chimarrão do DAMAL. Esta
é mais uma oportunidade de
discutirmos
informalmente
assuntos de interesse geral.

