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ATIVIDADES CÚLTICAS: RESPONSÁVEIS DA SEMANA – 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2018
Dia

Texto

Segunda
18:45
Terça
18:45
Quarta
17h

Hb 13.1-17

Quinta
18:45

Mensagem

Liturgia

Música

Acólito

Obs.

Daniel Silva

Jossemar dos Santos

Matheus Herz

Cor Lit.: Verde
Ordem das Matinas

Dt 4.1-2,6-9

Jeferson Ozorio

Jonathan Klippel

Richarles Schuambach

Matheus Herz

Rm 10.8-21

PASTOR NO
CAMPUS
Dr. Ely Prieto
Jonathan Klippel

Prof. Raul Blum
Jeferson Ozorio
Jonathan Klippel
Jeferson Ozorio

Dr. Paulo Pietzsch

Matheus Herz
Miguel Bergmann

Stanley Aguiar

Matheus Herz

Ef 6.10-20

Santa Ceia

ANIVERSARIANTES DE 03 A 09 DE SETEMBRO
Dia

Nome

Turma

Dia

Nome

Turma

05/09

Roberto Geloch

T4

07/09

Rodrigo Erstling

Estágio

08/09

João Paulo Caboclo Chaves

T1

09/09

Samuel Milke

T3

“Seja Deus gracioso para com vocês e os abençoe, e faça resplandecer sobre vocês o seu rosto”

PALAVRA DA DIREÇÃO
[DIRETOR LEONERIO FALLER]

Palestra: Na última sexta-feira, o
Seminário promoveu uma palestra
sobre “Drogas Ilícitas” para todos os
estudantes. Os soldados Rosane e
Torres, da Brigada Militar, falaram de
uma forma clara e descontraída sobre
o assunto, mostrando o perigo de
envolver-se com estas drogas e como
ajudar pessoas envolvidas. Para
encaminhamento de pessoas em São
Leopoldo, podem ser buscadas
informações pela internet do Centro
de Atenção Psicossocial Álcool e
Drogas.
Pastor no Campus. Chamamos bemvindo o Dr. Ely Prieto, que nesta
semana será o Pastor no Campus.
Nesta segunda-feira, após a devoção
na capela, falará sobre sua
experiência ministerial no Brasil e nos
Estados Unidos. Após, teremos aulas
normalmente.
Pitada de História. O fato mais
decisivo para o Instituto ser em Bom
Jesus, foi a disposição do pastor John
Hartmeister e de sua esposa
Theodora,
de
empenharem-se
naquele projeto. Significava mais
trabalho, mais responsabilidade, mais
gastos financeiros. “Esta prontidão no
servir, tão característica dos pastores
pioneiros, sem dúvida, é um dos
maiores legados às gerações de hoje,
pois, sem este ideal, projetos
idênticos, gerados na base da
confiança em Deus e do sacrifício
pessoal, jamais teriam acertado o alvo
do sucesso”. (Os Imigrantes no Rio
Grande do Sul e o Luteranismo,
Walter O. Steyer, p.82).

ATIVIDADES DE
PROFESSORES

Gerson Linden estará de
quinta-feira a Domingo (06 a 09
de setembro) em Brasília, para
visita
de
avaliação
dos
estagiários Matheus Borcarte,
em Taguatinga, DF e Cléverson
Ribeiro, em Brasília, DF. No
sábado palestra no Congresso
da LSLB do distrito Brasil Centro
Oeste com o tema: "Família e
Educação de Filhos".

SUSPENSO CONCERTOS DO
SEMINÁRIO
[PROFESSOR RAUL BLUM]

Está suspenso o “Concertos no
Seminário”, marcado para o dia
14
de
setembro.
Havia
programação de um Festival de
Hinos para esta edição. No
entanto, devido ao preparo que
precisamos
fazer
para
participarmos do concerto na
ULBRA no fim do mês, temos
que suspender este Festival de
Hinos.

NOTAS E INFORMAÇÕES DO
DAMAL
[RENAN FIGUR – PRESIDENTE]

Inter-séries: iniciou semana
passada e segue essa semana.
Assembleia
extraordinária:
para definir a(s) indicação(ões),
para o professor da área prática.
Ação social: sexta-feira, pela
manhã, realizaremos a limpeza
da praça ao lado do viaduto da

Unisinos. Interessados
com o Miguel (T3).

OLHANDO
PALAVRA?

POR

conversem

UMA

BOA

“Digam aos desalentados de
coração: sejam fortes, não tenham
medo. Eis aí está o Deus de vocês”
(Isaías 35.4a).

DE VOLTA AO PASSADO: NOTAS DO
ESQUEMA DO DIA 06 DE SETEMBRO DE
1985
[Prof. Anselmo Graff e Tiago Caitano]

❖ CORAL DO INSTITUTO- O
CORAL voltou aos ensaios.
Manfred Schmied, que está
cursando REGÊNCIA na URGS, foi
contratado para regê-lo nesta
nova fase. Todos os interessados
em integrar o Coral, estão
convidados a participar dos
ensaios.
❖ INFORMAÇÃO - Gastos com a
pintura dos prédios - Vários
estudantes estão questionando a
validade dos gastos financeiros
que estão sendo feitos com a
pintura de partes dos prédios do
CEC. Afirmam que o dinheiro
seria melhor empregado na
aquisição de mais carne para as
refeições.
Diante
dessas
colocações, há a necessidade de
esclarecer o seguinte: 1) A verba
para manutenção dos prédios
não está sendo subtraída do
orçamento
da
cozinha.
O

orçamento geral do CEC tem
verbas específicas para os
diversos setores e atividades. Há
verba destinada para refeições,
para
biblioteca,
para
manutenção do patrimônio, para
pagamento de salários, para
pagamento de taxas de luz e
água, etc. Não podemos desviar
a verba de um setor para o outro.
2) Uma boa administração de
patrimônio
exige
uma
manutenção permanente. Um
prédio não conservado causa
prejuízos muito mais sérios no
futuro. 3) Há uma grande ilusão
em pensar que a verba que está
sendo aplicada na conservação
dos
prédios
resolveria
as
dificuldades
financeiras
do

refeitório. Para esclarecer
melhor, informamos que os
gastos mensais da cozinha
são da ordem de Cr$
50.000.000
(cinquenta
milhões). Trinta milhões são
gastos
diretamente
na
compra
de
gêneros
alimentícios (mensalmente),
sem computar as doações
que
recebemos.
Na
conservação dos prédios
estamos
gastando
mensalmente (média) Cr$
1.800.000. E então?
❖ CURRÍCUIO - 0 Diretório
Acadêmico colocou-se à
disposição da Faculdade de
Teologia para auxiliar na
elaboração
do
novo

currículo do curso de teologia. A
congregação de professores
dispôs-se a ouvir as sugestões.
Se você tem idéias, debata com
seus colegas e encaminhe por
escrito as reivindicações ao
Diretório
Acadêmico,
este
batalhará por você junto a
congregação de professores.
Vamos
aproveitar
a
oportunidade!
❖ DR. VALTER ALTMANN - Esteve
palestrando aqui no CEC, 4ª feira
última, numa promoção do
DAMAL, o reitor da Faculdade de
Teologia da IECLB sobre o tema
" Teologia da Libertação". Foram
boas as repercussões desta
iniciativa
do
Diretório
Acadêmico .

