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ATIVIDADES CÚLTICAS: RESPONSÁVEIS DA SEMANA – 17 A 19 DE SETEMBRO DE 2018
Dia

Texto

Segunda
18:45
Terça
18:45
Quarta
17h

1 Tm 1.1217
Is 50.4-10
Mc 9.14-29

Mensagem

Liturgia

Música

Acólito

Obs.

Gerson Tetzner

Prof. Raul Blum

Renan Figur

Cor Lit.: Verde
Ordem das Matinas

Mateus Dolny

Nilson Quandt

Nilson Quandt

Renan Figur

Prof. Paulo
Weirich

Mateus Dolny
Nilson Quandt

Prof. Raul Blum

Renan Figur
Richarles Schuambach

PALAVRA DA DIREÇÃO
[DIRETOR LEONERIO FALLER]

Reunião dos Departamentos: De
sexta-feira à tarde até Domingo ao
meio-dia, os Departamentos da IELB
estarão reunidos em nosso campus –
cerca
de
50
pessoas.
Os
Departamentos são: Ensino (DE),
Expansão
Missionária
(DEM),
Educação Cristã (DEC), Ação Social
(DAS),
Comunicação
(DC)
e
Administração (DA).
Viagem para Bom Jesus: Para dia
27/10 está programada viagem a Bom
Jesus, São Lourenço, onde começou
o Seminário. O objetivo é participar da
programação especial alusiva aos
115 anos do Seminário. Gostaríamos
de incentivar a todos os estudantes,
professores, familiares e funcionários,
com
um
acompanhante,
a
participarem. Para inscrição será
passada lista nas salas. O Seminário
providenciará ônibus e almoço para
todos. Mais informações nos quadros
murais.
Pitada de História. Assim era a rotina
no Instituto de Bom Jesus: A alvorada
dos estudantes era às 5:00 h da
manhã, com uma hora para se
lavarem, tratarem dos animais, e
outras ocupações. Às 6:00 h era
servido o café, seguido de uma
devoção. Das 6:30 às 7:30h era
destinada ao estudo. Das 7:30 às
11:30 h os alunos se ocupavam com
a lavoura. Deviam trabalhar quatro
horas por dia para o seu sustento
próprio. O almoço, preparado pela
esposa do pastor Hartmeister, era
servido ao meio-dia. Das 13:30 h às
14:00 h dedicavam-se aos estudos.
As aulas iam das 14:00 h às 17:00 h.
Era lecionado: Catecismo, história
bíblica, hinos, alemão, português,
latim, história geral e do Brasil,
geografia, história natural, aritmética,
desenho, caligrafia, além de outras
matérias. As matérias que não
estavam ligadas à área da religião,
serviam para, além de formar

pastores,
também
formar
professores paroquiais. (Os
Imigrantes no Rio Grande do Sul
e o Luteranismo, Walter O.
Steyer, p.91).

ATIVIDADES DE
PROFESSORES

Paulo Nerbas ministrará curso
para pastores em Santa Maria do
Jetibá, ES, de hoje até quintafeira, dia 20. O tema será
Reflexões sobre a Doutrina do
Ministério. No Domingo, dia 23,
palestrará sobre o lema da IELB
no Congresso de Servas e
Leigos em Miraguaí, RS.
Acir Raymann pregou no dia 11
na celebração dos 35 anos de
formatura da turma de 1983 do
Seminário, da qual foi paraninfo.
O evento, alegre e saudoso,
encerrou-se com um churrasco
na Congregação "Concórdia",
em São Léo, sob a coordenação
do pastor Wilmar Meister, um
dos integrantes da turma. Dos 26
formandos, 8 estão no exterior e
10 estavam presentes na
celebração
Anselmo Graff dirige devoção
de abertura da Reunião dos
Departamentos da IELB, no
sábado, 22 de setembro.

NOTAS E INFORMAÇÕES DO
DAMAL
[RENAN FIGUR – PRESIDENTE]

Atividades no ginásio: estão
suspensas todas as atividades
no ginásio, por causa das
atividades da Feira de Ciências
Pedimos a compreensão de
todos.
Azul x Branco: está se
aproximando, o clima vai ficando
animado e os competidores vão
arrumando os últimos detalhes.
Daqui uns dias o vermelhão
estará todo decorado.

Santa Ceia

Almoço do dia 20/09: vamos
aproveitar mais essa atividade
promovida pela ASAS.
Eleições 2018: ficamos sabendo da
movimentação de uma chapa para
concorrer ao DAMAL em 2019. Seria
interessante se houvesse mais de
uma chapa, para que exerçamos
nosso direito democrático.
Eleições 2018: vamos orar pelo
nosso país e respeitar as opiniões
contrárias.
Venezuelanos
em
Canoas
e
Sapucaia: como vocês sabem, há
inúmeros venezuelanos entrando no
Brasil. A pastoral da ULBRA está
recebendo doações de roupas e
alimentos. Quem tiver alguma coisa
para doar (algum casaco que não
serve mais, um tênis, uma calça) pode
deixar ali na sala do DAMAL,
deixaremos a porta lateral aberta.
Pré-estagiários
do
4º
Ano:
estimulem as congregações dos seus
pré-estágios a participar desse círculo
social, em prol dos nossos vizinhos
venezuelanos e agora moradores do
Brasil.

NOTA DA ASAS
[TÂNIA OGG]

Almoço Carreteiro dia 20 de
setembro: Este é um momento de
confraternização da grande família
concordiana. Pedimos que cada casal
leve uma sobremesa.

OLHANDO
PALAVRA?

POR

UMA

BOA

“Eis que Deus é o um ajudador, o
Senhor é quem me sustenta a vida”
(Salmo 54.4).

DE VOLTA AO PASSADO: NOTAS DO
ESQUEMA DO DIA 19 DE SETEMBRO DE
1985
[Prof. Anselmo Graff e Tiago Caitano]

❖ CORAL DO SEMINÁRIO - O
Coral
dos
estudantes
de

Teologia estará se apresentando
sábado, às 19h ao público de
Sapiranga. No domingo à tarde,
às 15h participará do culto
comemorativo ao aniversário da
congregação desta cidade.
❖ CONJUNTURA ATUAL - O
Diretório Acadêmico promove
importante
palestra
sobre
momento econômico e político
(Constituinte, Reforma Agrária).
O palestrante será o economista
César Alvarez. Confira, segundafeira às 19h30min no Plenarinho.
❖ DEFINITIVAMENTE
As
palestras do prof. Donaldo
Schüler e prof. José Folmann tem
data definitiva. O prof. D. Schüler
falará na 4ª feira, dia 25/9, a
partir
das
l0h20min
sobre
Teologia
da
Libertação.
O
sociólogo J.I. Folmann falará na
4ª feira, 2/10, a partir das 8h
sobre Igreja e Ideologia. Marque

em sua agenda.
❖ REGIMENTO
INTERNO
DAMAL
Os
colegas
Luciano Hauber e Marcos
Ziemer,
constituem
a
comissão de reforma do
regimento interno. Pedem
que os interessados em
colaborar façam a entrega
das sugestões o quanto
antes possível.
❖ DEBATE - Convidamos
todos
os
colegas
do
Teológico e Humanístico
para
debatermos
em
conjunto a respeito do
problema ALIENAÇÃO, no
dia 30/9, às 19h30min.
❖ MUTIRÃO - Na 5ª feira,
26/9, faremos um mutirão
para a limpeza das paredes
e escada que dá acesso ao
internato
masculino(teológico).

Colabore. Também precisamos
gente forte para dar "alguns
retoques" na pista de atletismo e
no campo de futebol. Contamos
com a tua força.
❖ CAPRICHO
- Na
próxima
semana estaremos recebendo
visitas para o AZUL X BRANCO,
portanto, vamos observar a
limpeza do campus e internato.
Falô!
❖ TRADUÇÕES - Nos próximos
dias o DAMAL passará nas salas
de aula listas para verificar quais
as obras estrangeiras que você já
traduziu completamente ou em
parte. Objetivamos com isso
organizar material para uma
possível
tradução
definitiva.
Colabore (prof. e colegas). Isso é
importante para a nossa Igreja
Evangélica Luterana do Brasil.

