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ATIVIDADES CÚLTICAS: RESPONSÁVEIS DA SEMANA de 03 A 06 DE JUNHO DE 2019
Dia

Texto

Mensagem

Liturgia

Música

Acólito

Obs.

Segunda
18:45

At 1.12-26

Dion Albach

Dion Albach

Kauê Paniz

Lucas Kister

Ordem das
Matinas

Terça
18:45

Ap 22.1-6,
12-20
Jo 17.20-26

Cleverson
Amorim
Prof. Fernando
Garske

Cleverson
Jossemar dos
Lucas Kister
Amorim
Santos
Quinta
Cléverson
Prof. Raul Blum
Lucas Kister
Santa Ceia
18:45
Amorin
Lucas de Souza
Dion Albach
ANIVERSARIANTES DE 30 DE MAIO A 06 DE JUNHO
Dia
Nome
Turma
Dia
Nome
Turma
30/05
Kenny Ogg
T6
02/06
Guilherme Luis Casarotto
T4
“Seja Deus gracioso para convosco e vos abençoe e faça resplandecer sobre vós o seu rosto”

PALAVRA DA DIREÇÃO
[DIRETOR LEONERIO FALLER]

Culto Cantate I. No próximo
domingo, às 18h, no auditório
do
Centro
Educacional
Concórdia, haverá a 53ª edição
do Culto Cantate. O assunto do
culto é a mensagem deixada
por João Batista, o Precursor
de Jesus, conforme o “Oratório
O Precursor” de José Acácio
Santana. Orquestra, solistas e
coro vão executar este oratório.
Culto Cantate II. Vamos estar
presentes, vamos divulgar e é
importantíssimo e necessário
que os alunos do T1 e T2 no
sábado às 8h30min ajudem a
arrumar o local e do T3 e T4 no
domingo à noite ajudem a
desarrumar o local. “Servi ao
Senhor com alegria... somos o
seu povo e rebanho do seu
pastoreio” (Sl 100).
Culto Cantate III. Será lançado
o CD “Hinos Cristãos em Ritmo
de Pagode” - um trabalho
realizado entre os coros do
Seminário e o grupo Nova Vida
da congregação Evangélica
Luterana
São
Paulo
de
Cachoeirinha. É uma nova
maneira de levar a mensagem
da palavra de Deus num ritmo
peculiarmente brasileiro. O CD
estará à venda. Aproveite o
preço promocional.

Culto de Missões. Será na
segunda semana de junho,
sendo programado pela turma
do T3 em cumprimento à
disciplina
de Introdução
à
Missiologia.
Aguarde informações.

ATIVIDADES DOS PROFESSORES
Prof. Gerson Linden palestra
no Congresso da LLLB, Distrito
Litoral Norte Gaúcho, no
próximo
Domingo,
em
Tramandaí, com o tema:
"Atuação de Pastores e Leigos
na Missão de Deus, na família,
na Igreja e no mundo".
Prof. Paulo Moisés Nerbas:
na terça e quarta-feira, dias 4 e
5, estará ministrando curso
sobre Ministério Pastoral na
cidade de Pomerode, Santa
Catarina. O professor ressalta
que suas aulas, tanto de terçafeira, na ULBRA, quanto de
quarta-feira, no Seminário,
acontecerão normalmente sob
a condução do Professor
Leonídio Gorl.
Prof. Vilson Scholz foi o
pregador
no
culto
de
aniversário da Congregação
“São João” de Esteio, domingo
passado (26/05). 80 anos de
bênçãos! Hoje à noite (festa da
Ascensão) prega na Concórdia,
em São Leopoldo.

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO
[PROFESSOR ANSELMO GRAFF]

Na próxima quinta-feira, dia 06
de junho, 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 Maycon Oliveira,
Moacyr Alves Jr., Natanael
Mundstock e Ozeias Wendler.
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES
CÚLTICAS
[PROFESSOR RAUL BLUM]

Esquema de trabalho para o
Culto Cantate:
10h – Ensaio em conjunto no
auditório: Coro Masculino, Coro
Misto e Grupo Boa Nova.
14h – Ensaios separados:
• Orquestra no auditório;
• Flautas doces na sala 39;
• União
Coral
primeiramente na capela.
Depois:
• Soprano na capela;
• Contralto na capela;
• Tenor na sala 41;
• Baixo na sala 40.
15h – Ensaio em conjunto no
auditório:
Orquestra,
Coro
masculino e União Coral.
16h30min – Coro infantil ensaia
com a orquestra.
17h – Lanche no refeitório.
18h – Culto Cantate.
Roupa preta para todos!
Obrigado
a
todos
pela
dedicação. Prof. Raul Blum.

AGRADECIMENTO
O Rev. Iromar Schreiber, pastor
na Hope Lutheran Church em
Republic, Missouri, Estados
Unidos, trouxe carinhosos
presentes para o Seminário.
Dois artesãos, um de sua atual
congregação e outro da
congregação anterior, Sr. Hal
Miller e Sr. Al Michael,
respectivamente,
confeccionaram uma pequena
cruz de madeira para cada um
dos nossos estudantes. O Sr.
Michael também confeccionou
uma cruz para ser colocada em
cada sala de aula do Seminário.
Senhoras da congregação
Hope fizeram um banner para a
capela.
Agradecemos
sensibilizados
por
estes
presentes que vêm junto com
as orações de nossos irmãos.
NOTAS DO DAMAL
[RENAN FIGUR – PRESIDENTE]

Projeto de Tradução:
Queridos colegas, com muita
alegria posso afirmar que nós
(DAMAL - Editora Concórdia)
entramos em acordo quanto ao
projeto. O valor da tradução dos
três volumes de Mateus é em
torno de R$ 240.000,00. Nós
estamos montando um plano
de ação para arrecadar o
dinheiro e contamos com vocês
para dar apoio ao projeto e
contamos com a sua ajuda para
arrecadá-lo. A melhor forma de
arrecadar este dinheiro será
avaliada e estamos dispostos a
receber sugestões.
Cafezinho Teológico:
Retornaremos brevemente com
o Cafezinho Teológico, fiquem
atentos ao Esquema.

OLHANDO
PALAVRA?

“O

POR UMA

BOA

amigo ama em todo
tempo, e na angústia nasce o
irmão.” (Provérbios 17.17)

DE VOLTA AO PASSADO: NOTAS
DO ESQUEMA DO DIA 06 DE
JUNHO DE 1986
[PROF. LEONIDIO GÖRL E TIAGO CAITANO]

+ FESTA DA COLHEITA EM
DOIS IRMÃOS - No domingo a
Congregação de Dois Irmãos
celebra um dia especial de
Gratidão, a Festa da Colheita.
Os membros da Congregação
ofertarão géneros alimentícios,
os quais serão doados ao CECSL.
Registramos
nossa
gratidão pelo gesto de amor e
pedimos a Deus que abençoe
os irmãos desta Congregação.
O CEC-SL será representado
pelo Prof. Walter O. Steyer, que
proferirá a mensagem do culto.
+
COMISSÃO
DE
INTERNATO-Queremos
lembrar
aos
colegas
concordianos que as devoções
em grupos devem continuar
dentro do horário e dia
estabelecido anteriormente, (4ª
feiras, as 19h). Esperamos que
todos façam deste momento de
comunhão, um momento de
verdadeira adoração e louvor
sincero ao nosso amado Deus.
Quanto ao horário de "silencio",
pedimos encarecidamente que
respeitem o mesmo, uma vez
que não houve manifestação
contrária quando estabelecido.
Com a sua colaboração e
compreensão
podemos
concretizar um bom ambiente
para
estudo
e
convívio
fraternal. Agradecemos pela
colaboração demonstrada até o
momento.

