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ATIVIDADES CÚLTICAS: RESPONSÁVEIS DA SEMANA – 24, 25 e 27 DE SETEMBRO DE 2018
Dia

Texto

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

1 Tm 1.1217
Is 50.4-10
Tg 3.134.10

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

Raphael Voigt

Rafael Milagres

Dr. Vilson Scholz

Richarles Schuambach

PALAVRA DA DIREÇÃO
[DIRETOR LEONERIO FALLER]

Fórum e Simpósio: Nesta quartafeira (manhã, tarde e noite) e quintafeira (manhã), serão realizados
conjuntamente o Fórum de Teologia
da ULBRA e o Simpósio de Missão,
na ULBRA. O tema é “A Igreja Cristã
no período pós-moderno: a confissão
da fé num contexto de descrença”. A
participação é obrigatória para todos
os alunos do Seminário (T1 a T4 e
T6). O Seminário pagará o almoço de
quarta-feira para solteiros e casados,
sendo que a comanda do restaurante
deverá ser pega com o aluno Jonas
Stern (T3). Quarta-feira não haverá
almoço para alunos no refeitório. Para
os solteiros, quarta-feira à noite
haverá um lanche reforçado no
Refeitorinho quando retornarem do
Concerto. Quinta-feira de tarde e à
noite atividades normais. Mais
informações nos quadros murais.
Vamos lá! Nesta semana será
passada em cada sala, lista para
inscrição dos alunos e familiares que
moram no campus que participarão da
Viagem a Bom Jesus, dia 27 de
outubro. Nos quadros murais têm
maiores informações.

ATIVIDADES DE PROFESSORES
Leonerio Faller participou de sextafeira a domingo, das reuniões dos
Departamentos da IELB, realizadas
no campus do Seminário.
Gerson Linden dirige estudo bíblico
em grupo da congregação "SS.
Trindade", de Scharlau, nesta quintafeira. No Domingo, dia 30, oficia o
culto da mesma congregação.
Vilson Scholz estará ministrando
curso de aperfeiçoamento a pastores,
em Santarém, PA, na quinta-feira e
sexta-feira. Domingo é o pregador do

culto. O tema do curso é A igreja
como sacerdócio real e o
ministério.

SIMPÓSIO DE MISSÃO E
FÓRUM ULBRA DE TEOLOGIA
Começa na quarta pela manhã e
vai até quinta-feira ao meio dia.
Todos os alunos deverão
participar e se inscrever na
secretaria do Seminário.

COROS MISTO E MASCULINO:
ENTÃO SE LIGUEM!
[PROFESSOR RAUL BLUM]

Nesta terça-feira, sairemos às
19h com ônibus e Kombi para o
ensaio com orquestra e coro na
ULBRA. Por favor, todos que
puderem, participem. O concerto
será na quarta-feira, na ULBRA
às 19h30min e faz parte do
Simpósio
Internacional
de
Missão e Fórum Ulbra de
Teologia.

NOTAS DO DAMAL
[RENAN FIGUR – PRESIDENTE]

AZUL x BRANCO: Começa
nesta sexta-feira, com a corrida,
às 13h. Durante à noite, teremos
a primeira noite cultural e, na
sequência, o vôlei. No sábado
iniciam-se
as
modalidades
individuais. Fiquem atentos ao
calendário no Mural do Damal.
AZUL x BRANCO: Pedimos a
colaboração de todos para que
tenhamos jogos divertidos, sem
confusões. Bons jogos à Família
AZUL e à Nação BRANCO.
Almoço do 20/09: Agradecemos
à ASAS por proporcionar o, já
tradicional,
carreteiro.
Jornalzinho
dos
Fuchs:
Iniciativa interessante dos alunos
do T1. Eles fazem uma

compilação do Esquema, colocam
algumas informações da semana
acadêmica, escrevem uma piadinha
(são esforçados, mas não fazem os
leitores rirem).
Cafezinho Teológico: Sexta, 13:30.

OLHA AÍ!
No final de semana acontece o II
ENEP (Encontro Nacional de Esposas
de Pastores), em Vitória, ES. Do
nosso campus, várias senhoras irão
participar.

OLHANDO
PALAVRA?

POR

UMA

BOA

“Todos esperam de ti que lhes dês de
comer a seu tempo” (Salmo
104.27).

DE VOLTA AO PASSADO: NOTAS DO
ESQUEMA DO DIA 27 DE SETEMBRO DE
1985
[Prof. Anselmo Graff e Tiago Caitano]

❖ DEBATE Convidamos todos os colegas
do Teológico e Humanístico para debatermos
em conjunto a respeito do problema
ALIENAÇÃO, no dia 30/9, às 19h30min. Ainda
na 2ª feira, após este debate, período de oração
no Auditório.
❖ PALESTRA - Nesta 4ª feira, a partir das 8
horas, o Sr. José Ivo Follmann, diretor do curso
de Sociologia da Unisinos, dirigirá uma palestra
ao Teológico sob O tema " IGREJA E
IDEOLOGIA" enfocando a parte sociológica da
Teologia da Libertação.
❖ CONCERTO
VOZES
DA
PRIMAVERA - Sábado, dia 5/10, teremos
concerto no Auditório do CEC com as
participações dos seguintes corais: "RIO DOS
SINOS", "AMAPÁ DO SUL", "UNISINOS" e
"HARMONIA" (Rio de Janeiro) e um Coral da
Argentina. No decorrer desta semana teremos
mais informações, aguardem.

