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ATIVIDADES CÚLTICAS: RESPONSÁVEIS DA SEMANA de 27 A 30 DE MAIO DE 2019
Dia

Texto

Mensagem

Liturgia

Música

Acólito

Obs.

Segunda
18:45

At 16.9-15

Werek Silva

Werek Silva

Dion Albach

Lucas Rodrigues

Cor Lit.: Branca
Ordem das
Vésperas

Terça
18:45

Ap 21.914,21-27
Lc 24.44-53

Arthur Klippel

Arthur Klippel

Filipe Lopes

Lucas Rodrigues

Prof. Leonidio
Schulz Görl

Arthur Klippel
Werek Silva

Prof. Raul Blum

Lucas Rodrigues
Lucas Kister

Quinta
18:45

Santa Ceia
A Ascensão do
Senhor

ANIVERSARIANTES DE 23 A 30 DE MAIO
Dia
Nome
Turma
Dia
Nome
Turma
23/05
Marcos Grinevald Falk
T2
30/05
Kenny Ogg
T6
“Seja Deus gracioso para convosco e vos abençoe e faça resplandecer sobre vós o seu rosto”

PALAVRA DA DIREÇÃO
[DIRETOR LEONERIO FALLER]

Falecimento. Em
17/5,
em
Guarapuava, PR, faleceu aos 91
anos a Sra. Elizabeth Joana
Lange, ocorrido nesta sextafeira, 17/05, em Guarapuava,
PR, bisavó do estudante Diego
Rodrigo Pulga (T3). Pedimos que
o Salvador Jesus, Senhor sobre
a vida e sobre a morte, console
os familiares com sua Palavra de
paz e certeza do feliz reencontro
no último Dia.
Encontrão. Louvamos a Deus
por ter abençoado a realização
de mais um Encontrão de Jovens
no
Seminário,
parabéns à
Diretoria do Diretório Acadêmico
Martinho
Lutero
pela
organização e realização do
evento, obrigado a todos que de
alguma forma ajudaram, aos
pastores que apoiaram a vinda
dos estudantes e obrigado a
todos os jovens que vieram.
Intercâmbio. Neste mês de
maio estarão retornando ao
Brasil
e
ingressarão
no
Seminário
em
2019/2
os
estudantes que participaram do
intercâmbio nos seminários do
Sínodo de Missouri, EUA:
Charles S. V. Ledebuhr, Jhones
I. Koehler e Lucas F. A. Becker.
Agradecemos a Deus por terlhes dado estas oportunidades e
aos seminários por todo apoio,
cumprimentamos a eles por

terem sido bem-sucedidos nos
estudos e os chamamos bemvindos.
Encontro
com
as
esposas. Próximo
Encontro
para estudo e comunhão será na
próxima segunda-feira, 27/5, às
19h45min,
na
Sala
de
Convivência. Reserve o horário e
venha participar.

ATIVIDADES DOS PROFESSORES
Gerson Linden participará de
reunião no dia 24, sexta-feira
como membro do Conselho de
Ética da IELB. No Sábado e
Domingo, oficia os cultos das
congregações
"Cristo
para
Todos", Portão, e "SS. Trindade",
Scharlau.

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO
[PROFESSOR ANSELMO GRAFF]

Na próxima quinta-feira, dia 30
de maio, continuarão a ser
entregues os relatórios finais de
estágio do ano de 2018,
encaminhados pelas diretorias e
pastores orientadores. Poderão
vir, a partir das 14h, os
estudantes
Marcos
Seibel,
Mateus Silva, Matheus Grasse e
Matheus Borcarte.

CONVITES E DATAS ASAS
[TÂNIA OGG]

ASAS avisa para os alunos
que fazem Homilética I, que
dia 27/05 (segunda-feira), 20h

vão se reunir no refeitório
para fazer os Cíngulos.
Aproveitamos e convidamos
as Esposas que gostariam de
aprender também para este
momento.

COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES
CÚLTICAS
[PROFESSOR RAUL BLUM]

Caros coristas, músicos e toda
família concordiana: Estamos
diante do Culto Cantate e
precisamos da colaboração de
todos. Mais de 200 pessoas
estão envolvidas diretamente
com o Culto Cantate. Agradeço a
colaboração de todos e, para a
preparação do ambiente, vamos
precisar também da disposição
de vocês para deixar tudo
arrumado. No dia do culto
precisaremos iniciar nossos
ensaios já pelo domingo de
manhã, 10h. Depois, à tarde, a
partir das 14h. Como todos
colaborando dentro dos horários,
poderemos nos preparar bem
para este 530 Culto Cantate.
Obrigado. Prof. Raul.

NOTAS DO DAMAL
[RENAN FIGUR – PRESIDENTE]

Encontrão 2019: Como diretoria
do
DAMAL,
estamos
profundamente satisfeitos com o
evento e agradecemos muito a
Deus
por
isso.
Também
agradecemos aos que de uma
forma, ou de outra contribuíram

para o sucesso do evento.
Agradecemos de forma especial
o professor Gerson e o professor
Vilson, por participarem do TalkShow. São muitas as pessoas
que estiveram envolvidas e o
nosso agradecimento é muito
sincero. As reações sobre os
diversos
momentos
do
Encontrão têm sido muito
positivas, tanto do culto, quanto
da palestra, quanto do TalkShow. Esperamos que vocês
tenham gostado.
DAMAL 2020: Aproveitem este
"espírito" pós-encontrão para
conversar com alguns colegas e
tentarem organizar uma chapa e
tomar a frente, fazendo parte da
diretoria. Ser de uma diretoria e
organizar eventos é uma boa
experiência para o ministério.
AZUL x BRANCO: Em breve
divulgaremos a temática da
"noite cultural". Lembrando que o
período dos jogos é de 29 de
setembro até 13 de outubro,
sendo o primeiro dia destinado
às
disputas
culturais.
Humor no esquema (?!): A
piadinha dessa semana foi
envidada pelo Jordan (T4), envie
você
também.
Manuel andava meio esquisito...
Triste. Aí um dia ele não
apareceu no bar para tomar a
tradicional cervejinha do fim do
dia. Os amigos preocupados
foram até a casa dele e, como o
Manuel não atendeu, invadiram.
Viram, então, o português
pendurado por uma corda na
barriga:
- Manuel! O que estás
fazendo???
Ora
pois!
Estou
me
suicidando...
- Mas com a corda na barriga?
- Raios! Eu tinha colocado no
pescoço, mas começou a me
faltar o ar...

OLHANDO
PALAVRA?

POR UMA

BOA

“Por isso não desanimamos.
Pelo contrário, mesmo que o
nosso ser exterior se desgaste,
o nosso ser interior se renova
dia a dia.” (2 Coríntios 4.16)

DE VOLTA AO PASSADO: NOTAS
DO ESQUEMA DO DIA 29 DE
MAIO DE 1986
[PROF. LEONIDIO GÖRL E TIAGO CAITANO]

LEITURA PROGRAMADA AVALIAÇÃO. A Congregação de
Professores estabeleceu as
seguintes
modalidades
de
avaliação ("cobrança") da Leitura
Programada:
4º Teológico - "A mensagem
central do NT" - Prova escrita 2º
Teológico - "A mensagem central
do NT" - Prova escrita 1º
Teológico - " Lutero "-Prova oral,
individual- 2º Humanístico - "Da
autoridade secular" - Prova
escrita.
" 50 crônicas escolhidas" - Prova
escrita (trazer o livro para a sala).
1º Humanístico - "Da liberdade
cristã" – Seminário (trazer o livro
p/a sala)
"O gato sou eu"- Recensão,
individual.
Onde
houver
necessidade, a Faculdade estará
representada em sala de aula por
um
professor
para
esclarecimentos.
Lembramos
que a data é 18/Junho.
SUPERVISÃO DE ESTÁGIO
(Teologia). No próximo trimestre
todos os 24 estagiários de
teologia serão visitados pelo
supervisor de estágio, Prof.
Martinho Sonntag, auxiliados
especialmente pelo vice-diretor
Prof.
Leopoldo
Heimann.
Esperamos que seja possível.
Ontem foi feita a 1º visita. Edegar
Mulher foi visitado em Linha
Brasil. Na oportunidade foi
visitado o Pastor Edgar Krick, o
estagiário e realizada urna
reunião
(Diretoria,
Pastor,
Estagiário e supervisor de
estágio).
ENCONTRO BRASILEIRO DE
EDUCAGAO TEOLOGICA. Nos
dias 2-5/julho/86 acontecerá este
Encontro no campus do Instituto
Metodista de Ensino SuperiorIMS, em São Paulo. Promoção
principal é da ASTE. Nossa
Faculdade estará representada
por
vários
professores.
Estudantes
também
serão
convidados
para
participar.
Recebemos urna verba especial

de apoio, através da ASTE, para
custear despesas de alguns dos
nossos
representantes.
Aguardem informações complementares.

