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ATIVIDADES CÚLTICAS: RESPONSÁVEIS DA SEMANA de 20 A 23 DE MAIO DE 2019
Dia

Texto

Mensagem

Liturgia

Música

Segunda
18:45

At 11.1-18

Tiago Caitano

Tiago Caitano

Renan Figur

Terça
18:45
Quinta
18:45

Ap 21.1-7

Tiago Surian

Tiago Surian

Jo 13.31-35

Dr. Vilson
Scholz

Acólito

Obs.

Leonardo Sisnandes Cor Lit.: Branca
Ordem das
Matinas
Christian Priebe Leonardo Sisnandes

Thiago Surian Dr. Paulo Pietzsch Leonardo Sisnandes
Santa Ceia
Tiago Caitano
Lucas Rodrigues
ANIVERSARIANTES DE 16 A 23 DE MAIO
Dia
Nome
Turma
Dia
Nome
Turma
16/05
Guilherme André Knüpfer
T4
20/05
Geovane Seibel
T2
Maikon Douglas Vieira Linhaus
20/05
T1
23/05
Marcos Grinevald Falk
T2
“Seja Deus gracioso para convosco e vos abençoe e faça resplandecer sobre vós o seu rosto”

PALAVRA DA DIREÇÃO
[DIRETOR LEONERIO FALLER]

Encontrão de Jovens. Está
programado para o próximo final
de semana o Encontro de Jovens
no campus. É um evento
importante que traz jovens para
conhecerem
o
Seminário,
conviverem
no
campus,
refletirem
sobre
assuntos
estudados
juntamente
com
nossos
estudantes.
Incentivamos
todos
os
estudantes a participarem do
Encontrão tanto ajudando como
assistindo às atividades. Será
ótima
oportunidade
para
desenvolvermos o voluntariado e
o servir entre nós, e a
hospitalidade com os visitantes.
Revistas. Em mesa perto da
Sala de Convivência estão sendo
colocadas
revistas
Igreja
Luterana mais antigas para
distribuição gratuita. Pegue a sua
e, se desejar, pegue uma para
um líder da congregação onde
você participa em final de
semana.
Provedoria I. Neste mês de
maio o diretor Leonerio está
contatando os conselheiros de
dez Distritos da IELB a fim de
convidar os respectivos Distritos
a ofertarem em 2020 para a
Provedoria de Alimentos para os
Estudantes
do
Seminário.
Anualmente dez ou onze
Distritos são convidados a

ofertarem no ano seguinte para
este projeto. Os estudantes
solteiros são beneficiados com
boa alimentação no refeitório e
os casados com cestas básicas
de alimentos.
Provedoria II.
Foram
convidados a ofertarem em
2019, os Distritos Espírito Santo
Sul, Rio
Doce,
Verdes
Vales, Capixaba, Espírito Santo
Norte, Bandeirante,
Paulista,
Vale do Rio Ijuí, Paraná Norte.

ATIVIDADES DOS PROFESSORES
Gerson Linden participa do
Encontrão,
promovido
pelo
DAMAL, com uma palestra junto
com o prof. Vilson Scholz no
Sábado. No Domingo palestra no
Congresso de Leigos do Distrito
Vale do Rio Ijuí, em Coronel
Barros, RS, com o tema:
"Escatologia e MIlenarismo".
Leonerio Faller participou da
reunião do Conselho Distrital do
Distrito Concórdia, realizada em
9/5 na Congregação Santíssima
Trindade, B. Scharlau, São
Leopoldo, onde, como diretor do
Seminário, sempre tem espaço
para falar sobre o mesmo, e
dirigiu a liturgia do culto na
Congregação Cristo, Canoas, no
domingo passado.
Leonidio
Schulz
Görl
representará
o
Seminário
Concórdia no II Simpósio de

Teologia Luterana Confessional
na República Dominicana que
será nos dias 21 a 24 de maio.
Paulo Moisés Nerbas palestrará
no domingo no Congresso de
Servas em Tigrinhos, Santa
Catarina. No sábado à noite,
pregará no culto na congregação
de Maravilha.
Vilson Scholz pregará neste
domingo, no culto de Ação de
Graças pelos 60 de fundação da
paróquia “Cristo Salvador”, em
Estância Velha. O Professor
Vilson também participará de
uma atividade especial no
Encontrão.
Alexandre Vieira. A formatura
do pastor Alexandre Vieira
(professor convidado) como
doutor em Teologia Bíblica, será
nesta próxima sexta-feira (17 de
maio) no Concordia Seminary,
em St. Louis. Sua esposa,
Celiane
(que
será
uma
palestrante no Simpósio de
Lutero) também estará se
formando no mestrado em
Teologia Histórica na mesma
cerimônia, juntamente com outro
egresso de nosso Seminário,
Alan D. Fürst, também no
mestrado
em
Teologia
Sistemática. O programa da
formatura
está
disponível
em: https://www.csl.edu/wpcontent/uploads/2019/05/comme
ncement-program-2019.pdf
A
formatura
do
Concordia

Seminary será amanhã às 21h
do horário do Brasil e pode ser
acompanhada
em www.csl.edu/live ou pelo
Facebook do CSL.

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO
[PROFESSOR ANSELMO GRAFF]

Na próxima quinta-feira, dia 23
de maio, continuarão a ser
entregues os relatórios finais de
estágio do ano de 2018,
encaminhados pelas diretorias e
pastores orientadores. Poderão
vir, a partir das 14h, os
estudantes Kenny Ogg, Magdiel
Torquet, Magno Santos e Marcos
Markendorf.

CONVITES E DATAS ASAS
[TÂNIA OGG]

✓ ASAS Convida: Reunião
da ASAS com o T3 na
Sexta-feira, dia 17/05/19 13h30 no Refeitório.

COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES
CÚLTICAS
[PROFESSOR RAUL BLUM]

Vocês já devem ter reparado no
cartaz da Sociedade Evangélica
de Música Sacra, que teremos na
congregação Cristo de Porto
Alegre
o
PRIMEIRO
SEMINÁRIO
"MÚSICA
E
ADORAÇÃO" do Rio Grande do
Sul. O patrono destes seminários
é o pastor e maestro João Wilson
Faustini. Eu mesmo já participei
destes seminários em São Paulo
e vou participar deste no RS. Se
conseguirmos 10 participantes,
os três dias (20, 21 e 22 de
junho), recebendo o material e
refeições, ficarão por R$ 150,00.
Podem ter certeza de que para a
formação pastoral este seminário
será muito interessante. Por
favor, comuniquem-se comigo os
que têm interesse de participar.
Culto Cantate. Estamos nos
preparos finais do Culto Cantate
que será no dia 02 de junho, 18h.
Façam divulgação em suas
congregações. Muitos estão se
empenhando por este culto.
Agradeço o empenho de todos.
Prof. Raul.

NOTAS DO DAMAL
[RENAN FIGUR – PRESIDENTE]

Encontrão 2019: É neste final
de
semana.
Desde
já
agradecemos a todos que
tiveram algum envolvimento com
o evento, seja no pré-encontrão,
no encontrão ou no pósencontrão. Queremos que vocês,
alunos, também aproveitem este
evento.
Encontrão 2019[2]: Aproveitem
o evento para interagir com os
visitantes. Haverá jovens de
todas as idades participando,
durante o final de semana. Falem
do seminário e incentivem os
jovens a virem estudar aqui.
Além disso, sejam proativos. Se
alguém da organização pedir um
apoio para você, ajude. É para o
bem de todos.
Encontrão
2019[3]: Inscrição
dos alunos: Caros colegas, para
o nosso encontrão contamos
com a sua colaboração, também
no momento das inscrições.
Todos vocês estão previamente
inscritos; para confirmar a
inscrição, no momento de
realizar o check-in, efetuem o
pagamento de R$ 10,00 (se você
não fazia parte do time campeão
do torneio de integração).
Queremos que vocês participem!
O encontrão também é para
vocês! Porém...Se identificarmos
a sua participação sem o
pagamento dessa pequena taxa,
conversaremos
com
seus
professores padrinhos.
Encontrão 2019 [4]: Na sextafeira à noite e domingo à tarde,
ocorrem os momentos de maior
demanda
na
organização.
Precisamos
de
vocês
e
contamos com vocês. Ser
ajudador é um dos (bons)
atributos do estudante aqui do
seminário.

OLHANDO
PALAVRA?

POR UMA

BOA

“Portanto, saibam que
o SENHOR, seu Deus, é Deus;
ele é o Deus fiel, que guarda a
aliança e a misericórdia até mil
gerações aos que o amam e

cumprem
os
seus
mandamentos.” (Deuteronômio 7.9).

DE VOLTA AO PASSADO: NOTAS
DO ESQUEMA DO DIA 23 DE
MAIO DE 1986
[PROF. LEONIDIO GÖRL E TIAGO CAITANO]

+ AMIGO CONCORDIANO
Estamos no Ano Internacional da
Paz e ano da copa do mundo.
Muita vibração toma conta dos
corações brasileiros. Tudo isto
faz parte de nossas vidas. Viver
é mais do que estudar. É
participar, sorrir e lutar. Deus nos
deu urna vida de presente e,
mesmo que a gente reclame um
pouco, temos que admitir que ela
é maravilhosa. Afinal temos tudo
o que precisamos e até mais.
Se sairmos pelas vilas ao redor
do CEC, ficaremos perplexos
diante da realidade lá fora.
Crianças vivem
urna luta
constante contra a fome e o frio.
Não sabem porque vivem. E
como se isso não bastasse, a
maioria destas crianças, 70%
talvez, não conhecem o Salvador
e a razão de viver. É com isto que
nós, da OMEC, estamos
preocupados
e
nos
perguntamos: 0 que podemos
fazer para transmitirmos a
mensagem da vida para estas
crianças? Que fazer? Pensando
nisto, estamos lançando, a partir
de 26/5, urna campanha para
ajudarmos tantos que esperam
por nos.
A Campanha é a seguinte:
colocaremos duas caixas para
ofertas voluntárias, uma no
refeitório e outra próxima do bar.
Lá você poderá depositar
regularmente suas ofertas. 0
dinheiro arrecadado será usado
para compra de material para
ensino religioso e, quem sabe,
num trabalho de assistência
social. Esperamos que isso não
fique somente como ideia, mas
que seja urna ação permanente,
motivada pelo amor a Deus.
Vamos
colaborar
todos.
Evangelizar é uma das melhores
obras de louvor que nós
podemos fazer neste mundo.

