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ATIVIDADES CÚLTICAS: RESPONSÁVEIS DA SEMANA de 17 A 20 DE JUNHO DE 2019
Dia

Texto

Segunda
18:45

Pv 8.1-4,22-31

Terça
18:45
Quinta
18:45

Mensagem

Dr. Clóvis
Prunzel
At 2.14a,22-36 Profs. com seus
afilhados
CORPUS
CHRISTI

Liturgia

Música

Acólito

Obs.

Dion Albach

Lucas Hirsch

Cor Lit.: Branca
Estudos Bíblicos
em grupos

FERIADO

FERIADO

FERIADO

FERIADO

ANIVERSARIANTES DE 13 A 21 DE JUNHO
Dia
Nome
Turma
Dia
Nome
Turma
13/06
Ramirez de Castro e Candido
T3
13/06
Ramon Augusto Pedro
T2
Américo Pacheco
19/06
Elias Levi Tomm
T1
20/06
Fabricio de Souza Comper
T6
20/06
Jonathan Schultz
T4
21/06
Marcelo Bayer
T1
“Seja Deus gracioso para convosco e vos abençoe e faça resplandecer sobre vós o seu rosto”

PALAVRA DA DIREÇÃO
[DIRETOR LEONERIO FALLER]

Encontro de Casais. Uma
triste realidade é o aumento de
separações de pastores e
esposas. Preocupado com o
assunto, o Seminário está
desenvolvendo algumas ações
a
mais
para
fortalecer
estudantes e esposas a fim de
viverem unidos aqui e depois
nas paróquias ´até que a morte
os separe`. Uma destas ações
é a realização da palestra para
os casais no próximo domingo,
dia 16, às 17h, na capela,
quando o casal Dr. Acir e Dra.
Beatriz falarão sobre “Por que
estamos juntos?” Estudantes
casados e esposas, participem!
E depois, 19h, vamos ao Jantar
preparado pela ASAS. No
Laboratório de Missão haverá
pessoas para cuidarem das
crianças.
Os
bebês
acompanharão os pais.
Culto
de
Missões. Nesta
quinta às 18h45min, na capela,
com o tema: “O imigrante é
também o meu próximo”.
Orar pela Missão. Aproveite
para passar pelo Laboratório de
Missão e orar pela Missão de
Deus, da qual você também faz
parte. A sala estará aberta nos
três turnos até terça-feira, dia
18.

Catecismo em Chisena. Dia
22/6, às 18h, no culto da
Congregação “São Lucas”,
bairro Harmonia, Canoas, será
feito
o
lançamento
do
Catecismo Menor de Lutero na
língua “chisena” falada nas
congregações luteranas de
Moçambique. O Rev. Dr. Carlos
W. Winterle, Coordenador do
Projeto Moçambique, será o
pregador. O Professor Leonidio
irá e gostaria de lotar a kombi.
Interessados em ir, falem com
ele até 20/6.

ATIVIDADES DOS PROFESSORES
Prof.
Leonerio
Faller participou do Conselho
Distrital do DIGRA em 7/6,
quando o Distrito foi convidado
a levantar uma oferta especial
para a Provedoria de Alimentos
para os Estudantes num mês
de 2020. O Distrito aceitou o
convite e irá mobilizar as
congregações
para
este
projeto.
Prof. Raul Blum visitou o
estagiário Leandro Rech em
Goiânia. Na ocasião também
tocou nos cultos, pois a
congregação faz questão de ter
a
Liturgia
Tradicional
acompanhada
de
órgão
sempre que possível. O prof.
Raul ainda teve o privilégio de

ser homenageado pelo Dia do
Pastor, junto com o pastor da
congregação, Filipe Schneider.
Prof. Vilson Scholz neste final
de
semana
estará
num
Seminário de Ciências Bíblicas
da Sociedade Bíblica do Brasil,
em São Luís do Maranhão.

PRIMUS OMNIUM
[SAULO BLEDOFF]

"Prezados colegas. No início
deste ano entramos em acordo
quanto a compra de mais uma
máquina de lavar para o
internato. Diante disto surgiram
alguns questionamentos que
agora passo a responder.
As três máquinas que estão em
uso foram compradas no ano
de 2016, pelos alunos que
atualmente estão no T4, T5 e
T6, em conjunto com outras
duas turmas que já estão no
Ministério.
Agora que a
população
do
internato
aumentou, elas não estão
dando conta de atender a
demanda. Portanto, a compra
de uma nova máquina não tem
a intenção de beneficiar este ou
aquele andar, mas sim todo o
internato, haja vista que muitas
vezes precisamos procurar
uma máquina livre fora do
nosso andar. Ao pedirmos a
contribuição do T1, T2 e
T3, não queremos extorquir os

anos que chegaram depois de
nós, ou exigir um "pagamento"
pelo direito de usar as
máquinas que já temos, mas é
apenas uma questão de ser
justo com quem já contribuiu
(lembrando que na época foram
compradas três, e não apenas
uma).
As máquinas são para o
internato, não para uma turma
específica, mas para o nosso
uso e para o bem daqueles que
virão depois de nós. Se
conseguirmos manter este
sistema de contribuição o
internato sempre terá máquinas
novas e nenhuma turma
precisará desembolsar uma
grande quantia de dinheiro.
Pedimos que por favor todos
acertem a sua parte com o líder
da turma, pois quanto antes
conseguirmos
fazer
esta
compra, melhor será para
todos. Muito obrigado. Deus os
abençoe. Saulo Bledoff
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES
CÚLTICAS
[PROFESSOR RAUL BLUM]

No próximo sábado, dia 15, o
coro misto participará do culto
na Congregação São Lucas em
Porto Alegre. O coro misto do
Seminário e o coro da
congregação apresentarão o
Oratório
O
Precursor,
acompanhado
de
instrumentistas do Seminário. A
saída será às 16h30min da
garagem dos professores.
Roupa preta como uniforme.
Devoções. Uma novidade em
nossas devoções. Na próxima
terça-feira teremos estudos
bíblicos em grupos, cada
teologando com seu padrinho,
nos seguintes locais:

Prof. Leonídio Görl: sala 32 do
colégio;
Prof. Paulo Nerbas: sala de
convivência;
Prof. Acir Raymann: sala dos
professores;
Prof. Paulo Buss: sala 1 do
vermelhão;
Prof. Anselmo Graff: sala 2 do
vermelhão;
Prof. Gerson Linden: sala 3 do
vermelhão;
Prof. Raul Blum, sala de pós
graduação;
Prof. Leonério Faller - gabinete
do diretor;
Prof. Clóvis Prunzel: NÃO
ESTARÁ PRESENTE. SEUS
AFILHADOS
PODEM
PARTICIPAR DE OUTROS
GRUPOS.
Olá,
coristas
do
coro
masculino. Devido ao número
reduzido de pessoas para o
ensaio da quarta-feira que vem,
vamos realizar dois pequenos
ensaios na sala 3 do
vermelhão: Hoje, quinta-feira e
na próxima segunda-feira.
Horário: 22h até 22h45min.
Obrigado pelo empenho para a
turnê. Prof. Raul.

NOTAS DO DAMAL
[RENAN FIGUR – PRESIDENTE]

Tristeza: Há
poucos
dias
nosso coelho foi encontrado
morto 😭. Era um mascote
muito querido e de muitos
nomes.
Novo
mascote: Contudo,
apareceu um substituto. Um
outro coelho surgiu aqui no
campus.
Para
que
não
houvesse a confusão de
nomes, foi feita uma pesquisa
no instagram do seminário, e o
nome deste coelho será:
Pernalonga.

Recuo estratégico: Queridos
colegas, talvez seja a notícia
mais difícil de dar neste
momento, por causa da
expectativa que o projeto de
tradução estava gerando. Em
virtude do alto valor, da crise
que nossa igreja e país estão
vivendo, por hora vamos dar
passos atrás na execução da
obra. Continuamos convictos
que é uma necessidade a
tradução destes livros e que
nós
precisamos
destes
materiais no futuro, mas o
empecilho financeiro falou mais
alto neste momento. Vamos
continuar lutando por isso, mas
vamos estudar outras formas
de viabilização. Contamos com
o apoio e a compreensão de
vocês.
Doação de sangue: o senhor
João Carlos Soares está
precisando de sangue de
qualquer tipo. O laboratório
para a doação é em Porto
Alegre (Laboratório Marques
Pereira, rua Vasco da Gama,
84, 2º andar). Pode ser de
segunda à sexta, das 8h às
14h. Sábado é mediante
agendamento.
Quem quiser e puder, mandeme
um
whats,
que
combinamos.

OLHANDO
PALAVRA?

POR UMA

BOA

“O fim de todas as coisas
está perto. Sejam prudentes e
estejam alertas para poder
orar. 8Acima de tudo, amem
sinceramente uns aos outros,
pois o amor perdoa muitos
pecados.”
(1 Pedro 4.7-8 - NTLH)

