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ATIVIDADES CÚLTICAS: RESPONSÁVEIS DA SEMANA de 13 A 16 DE MAIO DE 2019
Dia

Texto

Mensagem

Liturgia

Música

Acólito

Obs.

Segunda
18:45

At 20.17-35

Stanley Aguiar

Stanley Aguiar

Kauê Paniz

Juliano Timm

Cor Lit.: Branca
Ordem das
Vésperas

Terça
18:45
Quinta
18:45

Ap 7.9-17

Ruan Faller

Ruan Faller

Bruno Salomão

Juliano Timm

Jo 10.22-30

Dr. Gerson
Linden

Ruan Faller
Stanley Aguiar

Prof. Raul Blum

Juliano Timm
Leonardo Sisnandes

Santa Ceia

ANIVERSARIANTES DE 09 A 16 DE MAIO
Dia
Nome
Turma
Dia
Nome
Turma
14/05
Everton Elio Figur
T6
16/05
Guilherme André Knüpfer
T4
“Seja Deus gracioso para convosco e vos abençoe e faça resplandecer sobre vós o seu rosto”

PALAVRA DA DIREÇÃO
[DIRETOR LEONERIO FALLER]

Encontro com casados. A partir
do convite feito pelo diretor
Leonerio, o Deão de alunos Prof.
Nerbas e o Prof. Leonidio, na
última terça-feira, 7 de maio, se
reuniram com os alunos casados
para ouvi-los e conversarem
sobre assuntos pertinentes a
eles e as suas famílias. São 35
estudantes casados no campus.
Pedido aos filhos. Pedimos aos
pais que orientem seus filhos
para que, em horários que não
tiverem aulas no Colégio,
somente irem lá acompanhados
dos pais, não frequentarem a
Sala de Convivência sem os pais
e nem se afastarem das
proximidades do Bloco de
moradia.
Mães. Cumprimentamos a todas
as mães pelo seu dia, louvamos
a Deus pelas suas vidas,
pedimos que o bondoso Ele
continue cuidando de cada uma
e que nós as valorizemos em
cada dia do ano.

ATIVIDADES DOS PROFESSORES
Gerson Linden participa da
reunião
da
Comissão
de
Teologia e Relações Eclesiais
(CTRE) da IELB, na Sextafeira; dirige estudo bíblico em
grupo da Congregação SS.
Trindade, Scharlau, no Sábado à
noite.

Paulo
Moisés
Nerbas
participará nesta sexta-feira da
reunião da CTRE, aqui no
Seminário.
Agradecimento: na qualidade
de Deão de Alunos, o Prof.
Nerbas deixa registrado o
agradecimento ao Pastor Horst
Kuchenbecker que nos brindou
com bela, esclarecedora e
motivadora
palestra
sobre
aspectos do ministério pastoral,
na noite de terça-feira. Registra
também sua satisfação pela
presença de alunos e familiares,
os quais, junto com os
professores, tiveram momentos
de
edificação
e
reflexão
proporcionadas pela exposição
do Pastor Horst.

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO
[PROFESSOR ANSELMO GRAFF]

Nesta quinta-feira, dia 09 de
maio, serão entregues os
relatórios finais de estágio do ano
de 2018, encaminhados pelas
diretorias
e
pastores
orientadores, aos alunos Arthur
Klippel, Dion Albach e Fábio
Deuner. Na próxima quinta, dia
16, poderão vir, a partir das 15h,
os estudantes Fabrício Comper,
Jean Schmidt e Kássio Loose.

CONVITES E DATAS ASAS
[TÂNIA OGG]

✓ FEIRA da ASAS. Terçafeira, dia 14/05/19, das 13h
às
14h30min,
para
estudantes
e

familiares e das 14h30min
às 15h para funcionários.
✓ ASAS Convida: Reunião
da ASAS com o T3 na
Sexta-feira, dia 17/05/19 13h30 no Refeitório.

NOTAS DO DAMAL
[RENAN FIGUR – PRESIDENTE]

Dia das mães: Desejamos a
todas
as
"mamães",
que
trabalham ou moram no campus,
parabéns pelo seu dia.
Encontrão 2019: As inscrições
foram encerradas no domingo
passado e teremos um bom
número de jovens participando.
Acreditamos que envolvendo
alunos e jovens, durante o
sábado, poderemos ter quase
350 pessoas participando do
evento.
Encontrão 2019 [2]: Tendo em
vista a demanda de atividades
que o Encontrão gera, contamos
com o apoio de vocês para
prepará-lo e atuar em alguns
momentos específicos dos dois
dias.
Encontrão 2019 [3]: Como foi
feito ano passado, o DAMAL está
pedindo algumas doações para
incrementar o Lual. Aqueles que
tem uma condição financeira
mais tranquila e quiser ajudar,
pode
falar
comigo.

Encontrão 2019 [4]: Fiquem
atentos
aos
grupos
de
comunicação do seminário.
Vamos combinar novos horários
de ensaio com as crianças e com
as professoras.
Kit da Concórdia: Colegas, não
percam a oportunidade de
adquiri-lo. Por R$ 200,00 vocês
têm acesso a muitas obras... São
dignas de destaque (e fora do kit
são mais caras) as obras: Um
Grão de Mostarda vol.1 e 2; Com
Jesus Manual de Instrução; Isto
é o meu Corpo; Sumário da
Doutrina Cristã; Epístola aos
Gálatas; Comunicando
o
Evangelho
Hoje; Pequeno
Tesouro de Oração; Os Tempos
do Fim; Lutero e o Culto
Cristão; Teologia e Prática de
Métodos
Evangelísticos;
Espiritualidade da Cruz; Palavra
e Oração; História da Teologia.
Aproveitem essa oportunidade!
Vale a pena.
Garagem: Vamos
à
obra!
Motoristas -e aqueles que irão
ajudar na desmontagem do
material lá em Porto Alegreconversem com o Ozéias. Iremos
na quarta-feira que vem.
Contamos
com
vocês
e
agradecemos ao colega por lutar
essa batalha por nós e ao
Seminário por estar disposto a
aceitar o "negócio".
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
m
ais
informações
em www.facebook.com/events/3
96000937893402
Humor no esquema (?!): Não
tenham
medo
de
enviar
piadinhas para cá; uma boa
risada não faz mal a ninguém.
Humor no esquema (?!)
[2]: O cidadão chega na loja de
jardinagem e pergunta: "- Moça,
quanto custam esses vasos?" A
atendente
prontamente
responde: "- O bom custa R$
10,00 e o ruim R$ 100,00."
Surpreendido,
o
cidadão
pergunta: "- Nossa, mas por que
o ruim é mais caro?" "Simples!",
respondeu a atendente: "- É
porque vaso ruim não quebra!"

OLHANDO
PALAVRA?

POR UMA

BOA

“Porque

a tristeza segundo
Deus produz arrependimento
para a salvação, que a ninguém
traz pesar; mas a tristeza do
mundo produz morte.”
(2 Coríntios 7.10).

DE VOLTA AO PASSADO: NOTAS
DO ESQUEMA DO DIA 16 DE
MAIO DE 1986
[PROF. LEONIDIO GÖRL E TIAGO CAITANO]

BIBLIOTECA. No mês de abril os
livros mais procurados na
Biblioteca foram das seguintes
áreas: Religião -174; Literatura161; Ciências Sociais 91;
Filosofia 72.
ESCOLA DOMINICAL- MISSÃO
ENTRE CRIANÇAS NO CEC.
Aqui no Concórdia funciona
desde o último domingo uma
Escola Dominical com crianças
da Vila Otacília. Na primeira aula
estiveram presentes 35 crianças.
Os professores são do Concórdia
(OMEC e os estagiários do
Colégio Coelho Neto). As mães
das crianças estão dando todo o
apoio. Querem que seus filhos
aprendam o evangelho do
Senhor Jesus. Em breve novas

ações
missionárias
iniciadas no CEC.

serão

ALISTAMENTO F.T.F.LITORAL.
Lembramos que o prazo para o
recadastramento termina no final
deste mês. Cumpra com o seu
dever de cidadão brasileiro
responsável!
ESPORTE. A equipe de futebol
de salão dos professores
"descongelou" uma equipe de
estudantes do 2º Grau no sábado
passado: 22 x 1. É verdade, foi
isto mesmo! Para este sábado os
professores querem bater um
vôlei com a melhor equipe de
alunos que pisar a cancha às 16
horas.

