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ATIVIDADES CÚLTICAS: RESPONSÁVEIS DA SEMANA – 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2018
Dia

Texto

Mensagem

Liturgia

Música

Acólito

Obs.

Segunda
18:45
Terça
18:45

2 Tm 3.14-4.5

Lucas Nunes

Richarles Schuambach

Thiago Surian

Giovani Immich

César Delgado

Stanley Aguiar

Thiago Surian

Mc 10.23-31

Dr. Thomas
Heimann

Prof. Raul Blum

Thiago Surian
Tiago Caitano

Hb 4.1-13

César Delgado

Dr. Gerson Linden
Aléx Medeiros
César Delgado
Aléx Medeiros

Cor Lit.: Verde
Ordem das Matinas
Cor Lit.: Vermelha
Tiago de Jerusalém,
irmão de Jesus e
mártir
Cor Lit. Vermelha
Santa Ceia

At 15.12-22

Quarta
17h
Quinta
18:45

Bruno Salomão

Thiago Surian

ANIVERSARIANTES DE 22 A 28 DE OUTUBRO
Dia

Nome

Turma

Dia

Nome

Turma

24/10

Dion Albach

Estágio

25/10

Leonardo Pacheco Müller

Estágio

25/10

Vitor Valadão dos Santos

T2

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

PALAVRA DA DIREÇÃO
[DIRETOR LEONERIO FALLER]

Falecimentos
• Sr. Arno Henrique Link, avô do
estudante Jean Junior Hartmann
(T2) faleceu dia 16/10, em Cascavel,
PR, alcançando a idade de 71 anos,
e foi sepultado em 17/10 na cidade
de Planalto, PR. Pedimos ao
Salvador Jesus, Senhor sobre a vida
e sobre a morte, que console os
familiares com Suas Palavras de
vida eterna.
• Pastor Benjamim Jandt, faleceu
em 16/10 e foi sepultado em 17/10
na cidade de Getúlio Vargas, RS,
alcançando a idade de 78 anos. Na
cerimônia
de
despedida
na
Congregação Sião, o Seminário
esteve representado pelo diretor
Leonerio, pelo professor Vilson
Scholz, pelas representantes da
ASAS - Sras. Íris Scholz e Marcia
Faller, e pela secretária Ivete
Schwantes. Em suas palavras o
diretor destacou: "O Seminário
agradece a Deus pelas muitas
bênçãos que derramou sobre a
escola através do pastor Benjamim
nos 10 anos que atuou como
Provedor". À família disse: "O
bondoso salvador Jesus, levou a
alma do pastor Benjamim para junto
de si no céu. Mas, o mesmo
salvador continuará acompanhando
a família no dia-a-dia".
Louvor e Agradecimentos: Nós
louvamos a Deus por ter abençoado
o Chá da ASAS e o Festival de
Coros. Nossos agradecimentos às
integrantes
da
ASAS,
aos

estudantes solteiros e casados
com suas esposas, aos
funcionários e ao professor
Raul, por tudo que fizeram para
a realização dos dois eventos,
comemorando 115 anos do
Seminário e 40 anos da ASAS.
O aniversário chegou: No
próximo sábado o Seminário
completará
115
anos
abençoados por Jesus Cristo, o
Senhor da Igreja e do
Seminário. Solicitamos aos
estudantes, principalmente aos
estagiários, que peçam aos
seus pastores para que sejam
projetados num dos cultos em
cada congregação, os slides
enviados pela Assessoria de
Comunicação da IELB, leiam a
carta enviada pelo vicepresidente de Ensino, pastor
Joel Müller, e orem pelo
Seminário. Agradecemos à
Sra. Beatriz Raymann pela
edição dos slides.
Viagem a Bom Jesus: A
Congregação São João, de
Bom Jesus, São Lourenço do
Sul, RS, já está preparada para
receber
a
caravana
do
Seminário
Concórdia,
no
próximo sábado, 27. Alugamos
dois ônibus e um micro-ônibus,
somando
117
pessoas.
Sairemos às 6:30. Para os
solteiros, o café no refeitório
será às 5:30. Na quinta-feira à
tarde estarão no Mural do
DAMAL as listas para cada um
saber em que ônibus irá. Favor
conferir.

ATIVIDADES DE PROFESSORES
Leonerio Faller viaja na segunda e
terça-feira para avaliação dos
estágios de Rodrigo Erstling, em
Cascavel, PR, e de Matheus Grasse,
em Videira, SC.
Acir Raymann visitou de quarta a
sexta, da semana passada, os
estagiários Mateus Renê da Silva, em
Imbituva, PR, e Kenny Ogg em
Curitiba, PR.

FESTIVAL DE COROS

[PROFESSOR RAUL BLUM]

“Caros coristas do Coro Masculino e
do Coro Misto! O Festival de Coros
dos 115 anos do Seminário foi um
sucesso. As pessoas que assistiram
manifestaram isto com seus aplausos.
E vocês colaboraram para que tudo
corresse
bem.
Obrigado
pela
dedicação e participação. Nesta
quarta-feira, participaremos do Sarau.
No sábado vamos a Bom Jesus,
visitar,
onde
começou
nosso
Seminário, e participar do culto. E, no
próximo Domingo, o Coro Misto e
mais alguns que integram a Cantata
da Grande Ceia, vão até Igrejinha
para participar do culto distrital relativo
à Reforma”.

NOTAS E
DAMAL

INFORMAÇÕES

DO

[RENAN FIGUR – PRESIDENTE]

Sarau Concórdia
✓ Convidamos a todos para que
participem do tradicional Sarau do
Seminário. É quarta-feira, às 19:30;
queremos ver todos lá.

✓ Inscrições para o Sarau, até hoje
(segunda-feira), com Leonardo
Sisnandes. Qualquer tipo de arte é
bem-vinda. Participe.
Tradução de Livros
✓ A diretoria do DAMAL, em parceria
com a Editora Concórdia, está
mobilizada
da
tradução
dos
Concordia Commentary. Se tudo der
certo, em março do ano que vem
buscaremos recursos para a
execução do projeto.
Moções para alteração do AZUL x
BRANCO
✓ Até agora já chegaram duas
moções
para
acréscimo
de
modalidades.
Se
você
está
insatisfeito com alguma coisa,
mande
uma
moção
para
estudarmos em assembleia. A data
limite para o envio é 5 de novembro.

Chá da ASAS
✓ Agradecemos à ASAS pelo
apoio e amparo que têm dado
ao seminário, em especial aos
alunos. O chá é um evento
para angariar fundos para que
possam
continuar
nos
auxiliando,
por
isso
agradecemos em nome dos
alunos.

TCCs
✓ Turma do T4, falta pouco
para que vocês terminem a sua
caminhada na ULBRA e o TCC
é um dos últimos processos de
aprendizagem a ser vencido.
Ânimo para todos.

GRATIDÃO DA ASAS
[TÂNIA OGG]

Queridos Estudantes! Expressamos o
nosso agradecimento pela disposição
e boa vontade de todos os que
voluntariamente ajudaram em todos
os preparativos e serviço durante o
chá da ASAS. Temos a certeza que
esse testemunho de serviço no reino
de Deus foi importante para todos que
participaram do evento. Muito
obrigado

OLHANDO
PALAVRA?

POR

UMA

BOA

“Jesus continua, para sempre, com
seu sacerdócio imutável. Por isso,
também pode salvar totalmente os
que por ele se aproximam de Deus,
vivendo sempre para interceder por
eles.” (Hebreus 7. 24-25).

