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ATIVIDADES CÚLTICAS: RESPONSÁVEIS DA SEMANA de 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2019
Dia

Texto

Mensagem

Liturgia

Música

Acólito

Obs.

Segunda
18:45
Terça
18:45
Quinta
18:45

1Tm 2.1-15

Paulo Fogaça
Jr.
Rondinelle
Vigka
Dr. Alexandre
Vieira

Paulo Fogaça Jr.

Dion Albach

Anderson Neiverth

Cor Lit.: Verde
Vésperas

Am 8.4-7
Lc 16.1-15

PALAVRA DA DIREÇÃO
[DIRETOR LEONERIO FALLER]

Banners históricos.
Aproveite para ver os banners
no Vermelhão com um
resumo
da
história
do
Seminário Concórdia em fotos
e legendas. É uma bela
história conduzida por Deus
através de muitos servos e
servas fieis.
20 de setembro. Nesta sextafeira a ASAS promoverá o
almoço carreteiro e, quem
desejar, é convidado a usar
trajes gaúchos. Estes dias são
oportunos para refletirmos
sobre as tradições culturais
que cada um de nós tem em
nossos estados de origem.
Muitas das tradições culturais
são boas demonstrações da
criatividade do ser humano
através das gerações. No
Seminário temos alunos e
professores e familiares de 11
Estados brasileiros.
Encontro
com
as
esposas. Próximo Encontro
para estudo e comunhão será
na próxima segunda-feira,
23/9, às 19h45min, na Sala de
Convivência.
Reserve
o
horário e venha participar.
DEÃO DE ALUNOS
[PROFESSOR PAULO MOISÉS NERBAS]

Postagens no facebook: Da
parte do Prof. Nerbas, Deão
de Alunos, segue o lembrete e
pedido: Estimados alunos:
tive
conhecimento
de

Rondinelle Vigka Bruno Salomão

Anderson Neiverth

Paulo Fogaça Jr. Prof. Raul Blum
Rondinelle Vigka

Anderson Neiverth
Bruno Salomão

postagens no face que
aparecem
como
retratos
daquilo que se passa no
Internato. Numa dela, é
mostrado
um
ambiente
imundo pela sujeira lá
presente e parte do corpo de
alguém,
que,
presumivelmente, seria de um
aluno. É "fake", sabemos. No
entanto, isso está sendo visto
por pessoas de fora do
Seminário, chegando a elas
como "fatos" da vida dos
nossos
estudantes.
A
pergunta que fica é esta:
quem é o administrador
responsável
por
tais
postagens? Por isso, o meu
pedido consiste em solicitar
ao responsável, caso seja
alguém dentre os alunos, que
suspenda imediatamente tais
postagens, pois não se trata
de uma brincadeira, porém em
algo que poderá resultar em
consequências extremamente
desagradáveis para a imagem
do Seminário e dos seus
alunos junto ao público
externo.
Em
nome
do
Seminário Concórdia, muito
obrigado!
PRÉ-ESTÁGIOS – T2
[PROFESSOR LEONIDIO S. GÖRL]

Nesta próxima semana serão
entregues os relatórios de préestágio do primeiro semestre
de 2019 encaminhados pelos
pastores orientadores aos
alunos do T2. Iniciando na
segunda-feira poderão vir, a
partir das 14h, os estudantes:

Santa Ceia

Segunda-Feira: João Pedro
Michael
Mertins,
Wesley
Adonai Talasca Arend, Vitor
Gabriel Bratz, Jean Junior
Hartmann, Ramon Augusto
Pedro,
Pedro
Henrique
Schmidt Pinheiro, Anderson
Neiverth, Filipe Afonso Velten,
Bruno
Hasse
Salomão,
Geovane Seibel.
Terça-Feira:
Eduardo
Lagaço, João Paulo Caboclo
Chaves,
Juliano
Mülling
Timm,
Marthyn
Ademar
Bauer,
Martin
Ezequiel
Jagnow,
Nathan
Felipe
Hoffmann, Silas Schmidt
Tomm.
Quarta-Feira: Jurgen Mateus
Eichelbaum,
Marcos
Grinevald Falk, Vinícius Tomé
Vieira de Sousa.
ATIVIDADES DOS PROFESSORES
Prof. Leonerio Faller, de
segunda a quinta-feira, estará
em viagem a Manaus, AM,
para visita e avaliação do
estágio de Dionatan Ferreira.
Prof. Raul Blum participa hoje
à noite do Culto em
Linguagem Gauchesca na
congregação Da Paz em
Campo Bom, dirigindo a parte
instrumental e o canto.
CONVITES E DATAS ASAS
[TÂNIA OGG]

ASAS: Lembramos que para o
nosso Almoço Carreteiro de
amanhã cada Família é
convidada a trazer um DOCE
(Sobremesa).

OLHANDO POR
PALAVRA?

UMA

BOA

“Por isso eu, o prisioneiro no
Senhor, peço
que
vocês
vivam de maneira digna da
vocação
a
que
foram
chamados, com
toda
a
humildade e mansidão, com
longanimidade,
suportando
uns
aos
outros
em
amor, fazendo
tudo para
preservar a unidade do
Espírito no vínculo da paz.”
(Efésios 4.1-3)

DE VOLTA AO PASSADO: NOTAS
DO ESQUEMA DO DIA 26 DE
SETEMBRO DE 1986
[PROF. LEONIDIO GÖRL E TIAGO CAITANO]

CINECEC
Estamos
apresentando um excelente
filme: " Greystoke, a lenda de
Tarzan" que procura relatar a
verdadeira origem e história
do mito Tarzan. O diretor do
filme procurou ser fiel ao
material existente, que relata
a vida de Tarzan. Convidamos
todos a prestigiar este filme,
vale a pena conferir!

IMPORTANTE
"AZUL
x
BRANCO"
- É proibido pintar gramados,
passeios e paredes no
campus do CEC. Pedimos
que não se jogue papéis
(picado ou não) e outros
objetos nos gramados.
- Cadeiras da escola não
devem ser levadas para as
quadras
de
esporte
e
abandonadas. Os que não
observarem estas orientações
serão responsabilizados pelos
seus atos.

