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ATIVIDADES CÚLTICAS: RESPONSÁVEIS DA SEMANA de 18 A 21 DE MARÇO DE 2019
Dia

Texto

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

Jr 26.8-15

Mensagem

Mt 2.13-15,1923
Lc 13.31-35

Liturgia

Música

Guilherme
Guilherme Carvalho
Renan Figur
Carvalho
Guilherme
Guilherme Casarotto
Dr.Vilson Scholz
Casarotto
Dr. Gerson Linden Guilherme Casarotto
Prof. Raul Blum
Guilherme Carvalho
ANIVERSARIANTES DE 14 A 21 DE MARÇO

Dia

Nome

Turma

Dia

14/03

Matheus Felipe Pereira

T1

16/03

Leocir Rudolfo Reiss

T4

21/03

Rafael Degen do Couto

T3

Acólito

Obs.

Eduardo Hoffmann

Cor Lit.: Roxa
Matinas
José, Tutor de Jesus

Eduardo Hoffmann
Eduardo Hoffmann
Felipe Gonsioroski

Santa Ceia

Nome

Turma

15/03

Felipe Barbosa Gonsioroski

T3

17/03

Marcos Rogério da Silva Seibel

T6

“Seja Deus gracioso para convosco e vos abençoe e faça resplandecer sobre vós o seu rosto”

PALAVRA DA DIREÇÃO
[DIRETOR LEONERIO FALLER]

Nascimentos. Em 25/2 nasceu
em Canoas, Isabel, filha de Marcos
e Dayane Falk. Em 10/3 nasceu
em Novo Hamburgo, Alice, filha de
Josemar e Jociéli S. dos Santos.
Que o bondoso Deus continue
abençoando aos pais e às filhas.
Avaliação. Nestes dias, o diretor
está trabalhando com a Avaliação
Institucional realizada no final de
2018, copiando os resultados e
tratando com cada seguimento as
observações, a fim de saber o que
está bem, onde poderá ser
melhorado e providências a serem
tomadas.
Ares
condicionados.
Com
doações recebidas, adquirimos
dois aparelhos de ar condicionado
(frio e quente) para as Salas 1 e 2
do Vermelhão. Procuremos ter os
devidos cuidados no ligar e
desligar para que por muitos anos
possam eles nos proporcionar
temperaturas que favoreçam o
aprendizado.
Capelães. Nesta
sexta-feira
haverá um Encontro de Capelães
no Seminário, sob a coordenação
do Departamento de Ação Social
da IELB.
Fórum. Das 10h de sábado às
21h45min, e da 8h15min de
domingo às 12h, haverá no
auditório do CEC, o IV Fórum de
Educação Cristã promovido pelo

Departamento de Educação Cristã
da IELB, com a temática “A Família
Cristã”. É importante que, você
que se inscreveu, participe pelo
aprendizado que terá e por
considerar todo o trabalho que
está sendo feito para preparar o
local e o material que será
distribuído.
Revistas. Seguidamente
serão
colocadas no Vermelhão para
distribuição gratuita revistas Igreja
Luterana nos anos passados.
Pegue as suas se desejar tê-las
impressas. A Editora Concórdia
distribui gratuitamente a revista
Mensageiro
Luterano.
Mensalmente você poderá pegar a
sua na Livraria Concórdia e então
boa leitura.

DEÃO DE ALUNOS
[PROFESSOR PAULO MOISÉS NERBAS]

Composição do CONCILIUM
PRIMORUM:
Primus Omnium: Saulo Bledoff;
Primus do 1º andar: Fernando
Behling;
Primus do 2º andar: Miguel
Bergmann e Charles Kutz;
Primus do 3º andar: Lenilson
Viante.

Professor
Anselmo
Graff ministra palestra em reunião
do
grupo
de
casais
da
Comunidade “São Paulo”, de Novo
Hamburgo, nesta sexta à noite, dia
15.

CONVITES E DATAS ASAS
[TÂNIA OGG]

✓ Feira da Asas nesta sextafeira dia 15/03/19, das 13h às
14h30min, para estudantes e
familiares e das 14h30min às
15h para funcionários.
✓ Verifique com a Asas se você
tem algum acerto para fazer.
✓ Agradecemos as esposas
que colaboraram gentilmente
com a sobremesa no almoço
de Integração.
✓ Assembleia da Asas dia
19/03/19 às 9h30min, na
sala de reunião na frente da
secretaria do Colégio, todas
as
esposas
estão
convidadas. Pela parte da
tarde encontro da Asas com
o T1 às 13h30min no
refeitório, lembrando que a
Devoção fica à encargo da
turma.

COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES
CÚLTICAS
[PROFESSOR RAUL BLUM]

Todos eles esperam a colaboração
dos colegas do internato a fim de
que aquele ambiente apresente
sempre boas condições de
trabalho e convivência.

DEVOÇÕES: Lembro a todos os
pregadores e liturgistas que
estamos na época da Quaresma.
Não esqueçam de utilizar os hinos
do HL que estão na sessão de
Quaresma. Caso forem utilizar
outros hinos, lembrem também de
não colocar hinos que tenham

"aleluias" em seu texto. As aleluias
vamos reservar para a Páscoa. É
muita "frescura" litúrgica? Não.
Isso é didático, isso ensina. Agora
não estamos num momento de
júbilo. Estamos num momento de
ênfase no arrependimento como
preparo para a "Aleluia" da Páscoa
que almejamos festejar.
No dia 12 de abril, sexta-feira,
20h, teremos mais uma edição dos
"Concertos No Seminário" com um
recital de órgão. Notem que a data
foi alterada em virtude da
impossibilidade de participação de
alguns organistas para o dia
previamente agendado. Reservem
a data.
Os coros seguem os ensaios
habituais: Quartas-feiras: 19h,
Coro Misto; 20h30min, Coro
Masculino. Todos bem-vindos
para se integrarem a um dos
coros.

PRÉ-ESTÁGIOS E CAPELANIAS
[PROFESSOR LEONIDIO S. GÖRL]

Pré-Estágios: Reunião com os
pastores orientadores no dia 19 de
março às 14h quando serão
tratados todos os detalhes
concernentes ao Pré-Estágio e
feita a divulgação da lista do T1 e
T4 para as suas devidas
congregações.
Capelanias: o Professor Leonidio
Görl convida o T3 para uma
reunião nesta quarta às 14h.
Assunto: Capelanias disponíveis e
os procedimentos para a escolha.

NOTAS DO DAMAL
[RENAN FIGUR – PRESIDENTE]

Integração: agradecemos a todos
pela participação, seja no futebol,
seja no almoço. Damos os
parabéns à equipe vencedora
(Vitor – T2; Gustavo- T3; MaiconT1; Guilherme Casarotto- T4;
Fabricio- T6; Ramirez- T3; Jurgen
- T2; Mateus - T1; Mário Fukue Professor). Todos esses terão
isenção no Encontrão 2019.
Projeto de Tradução: nesta
semana o professor Anselmo
encaminhou
um
e-mail
diretamente
para
a
CPH,
solicitando os direitos de tradução
e venda dos comentários azuis.
Estamos no aguardo; enquanto
esperamos, pedimos que orem
pelo projeto.

Cafezinho Teológico: é nesta
sexta, na sala de convivência!
Pedimos que levem suas xícaras e
cadeiras. Todos são bem-vindos.
Contamos com a participação de
vocês.
Encontrão
2019:
quando
lançarmos a arte, contaremos com
a ajuda de vocês para uma
divulgação ainda mais efetiva.
Falem disso ao sentar, ao levantar;
ao dormir, ao despertar e andando
pelo caminho.
Doação de sangue: nesta sexta,
os alunos foram convidados a doar
sangue, no hospital da Ulbra.
Vocês poderão ir e voltar com o
ônibus do Ivo, sem custo algum.
Temos uma boa lista de
interessados. Agradecemos a
vocês por isso.
Inter-séries: se nada der errado,
começam na terça-feira, por volta
de 21h30min.

Então se ligue!
O atendimento na Biblioteca, de
segunda a sexta-feira, será das 13
às 17h e das 19h15min, às 22h.

OLHANDO POR
PALAVRA?

UMA

BOA

“Ó Deus, tu és o meu Deus; eu te
busco ansiosamente. A minha alma
tem sede de ti; meu corpo te almeja,
como terra árida, exausta e sem
água.” (Salmo 63.1).

