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ATIVIDADES CÚLTICAS: RESPONSÁVEIS DA SEMANA de 24 A 27 DE JUNHO DE 2019
Dia

Texto

Mensagem

Liturgia

Música

Acólito

Obs.

Segunda
18:45

Gn 50.15-21

Jean Schmidt

Jean Schmidt

Kauê Paniz

Marcos Hasse

Cor Lit.: Verde
Ordem das
Matinas

Terça
18:45
Quinta
18:45

At 2.14a,36-47 Fabrício Comper Fabrício Comper
Lc 6.27-42

Dr. Paulo Nerbas Fabrício Comper
Jean Schmidt

Everton Figur
Dr. Paulo Pietzsch

Marcos Hasse
Marcos Hasse
Mateus Zielke

Santa Ceia

ANIVERSARIANTES DE 20 A 27 DE JUNHO
Dia
Nome
Turma
Dia
Nome
Turma
20/06
Fabricio de Souza Comper
T6
20/06
Jonathan Schultz
T4
21/06
Marcelo Bayer
T1
25/06
Raphael Fernando Voigt
Estágio
“Seja Deus gracioso para convosco e vos abençoe e faça resplandecer sobre vós o seu rosto”

PALAVRA DA DIREÇÃO
[DIRETOR LEONERIO FALLER]

CD. Cumprimentamos ao prof.
Raul
Blum,
aos
Coros
Masculino e Misto do Seminário
e ao Grupo Boa Nova pela
gravação do CD “Hinos
Cristãos em Ritmo de Pagode”,
ainda lembrando os 115 anos
do Seminário. Além de ser bom
para ouvir, é um bom presente.
Pode ser adquirido na Livraria
Concórdia no valor de R$
10,00.
Encontro de Casais. Vários
comentários positivos temos
ouvido sobre o Encontro de
Casais ocorrido no último
domingo, 16/6, preparado pelo
Seminário (palestra) e pela
ASAS (jantar e cuidado com as
crianças). Agradecemos à
professora Beatriz e ao
professor Acir pela palestra
“Por que estamos juntos?”, à
ASAS pela Janta e brindes, aos
estudantes e demais jovens
que serviram aos casais,
cuidaram das crianças e se
encarregaram da parte musical.
Garagem. Com doação ao
Seminário de parte de uma
garagem de estacionamento
feita pela Congregação São
Paulo
de
Porto
Alegre,
estudantes desmontaram lá e

reergueram em três semanas
uma garagem com 28 vagas
próxima ao Bloco D. Ter uma
garagem para os carros dos
estudantes era um desejo
antigo deles e da direção do
Seminário,
porém
sem
recursos
financeiros
disponíveis. Agradecemos ao
DAMAL
por
custear
o
transporte, à Congregação S.
Paulo
pela
doação,
ao
Seminário pela doação da tinta,
saibro
e
energia,
e
cumprimentamos
aos
estudantes
pelo
trabalho
dedicado em equipe. E,
louvado seja Deus: “Em Deus
faremos proezas” Sl 60.12.
Festa Junina. Será neste
domingo, 23, a partir das 15h
no Ginásio de Esportes do
CEC. Colabore e participe! “Oh!
Como é bom e agradável
viverem unidos os irmãos!” Sl
133.1.
Simpósio I. O 8º Simpósio
Internacional de Lutero está se
aproximando, tendo início na
terça-feira dia 2/7 (noite) indo
até
5/7
(meio-dia).
As
inscrições ainda poderão ser
feitas na secretaria no valor de
R$ 30,00 (alunos). Será um
evento de grande aprendizado,
considerando os temas das
palestras e os preletores.

Simpósio II. Para realização,
será necessário bom número
de alunos voluntários em
diversas atividades. Fale com o
sr. Ildo ou com o diretor
oferecendo-se para ajudar.
Nosso Salvador disse: “É mais
feliz quem dá do que quem
recebe” At 20.35.

ATIVIDADES DOS PROFESSORES
Prof. Gerson Linden - palestra
na Congregação Castelo Forte,
de Nova Venécia, ES, no
próximo sábado, com o tema:
"Apocalipse".
Leonerio Faller participará na
quarta-feira, 26/6, em São
Paulo, da reunião da diretoria
ASTE
(Associação
de
Seminários
Teológicos
Evangélicos), quando será
avaliado o Simpósio realizado
aqui em dezembro passado e
será planejado o próximo, entre
outros assuntos.
Prof. Raul Blum O Prof. Raul
Blum ministrará palestra no 1 o
Seminário "Música e Adoração"
no Rio Grande do Sul da
Sociedade
Evangélica
de
Música Sacra (SOEMUS), no
dia
22
de
junho,
na
congregação Ev. Lut. Cristo de
Porto Alegre. O tema será:
O Reformadores e sua visão

musical através do Sola
Scriptura. A SOEMUS foi
fundada pelo maestro e pastor
João Wilson Faustini que já
realizou 30 seminários em São
Paulo.

CONVITES E DATAS ASAS
[TÂNIA OGG]

> Agradecemos de coração
quem
nos
ajudou
na
organização do "Jantar dos
Casais", desde arrumação do
ambiente, o Casal Palestrante,
Ajudantes com as crianças,
música, fotógrafo, músicos,
doação
de
brindes,
responsável pelo som tanto
Capela e refeitório, garçons, o
pessoal da cozinha e depois
também todos que deram
aquela "mãozinha" para deixar
tudo limpo e arrumado para o
uso normal da semana.
> Comunicamos também que
compras no "Brechó da Asas",
só ocorrerá nos dias de FEIRA,
agradecemos a compreensão.

NOTAS DO DAMAL
[RENAN FIGUR – PRESIDENTE]

Passou voando: O primeiro
semestre de 2019 foi intenso e
já está acabando. Desejamos
para todos boas provas e já
adiantamos o desejo de boas
férias.
Simpósio de Lutero: Queridos
colegas, o diretor pediu ajuda
para os alunos, durante o
simpósio. Se você puder
ajudar, entre em contato
comigo.

AZUL x BRANCO: A grande
atividade do segundo semestre
se aproxima. Será nos dias
29/09 até 13/10.
Tema da noite cultural: A
noite cultural deste ano será
temática: "A celebração do
nascimento de Jesus no século
XXI”. A forma que os cordões
trabalharão continua sendo
livre, mas uma boa dica, até
mesmo
para
nortear
o
trabalho, é a música: "Where's
the line to see Jesus" (Onde
está a fila para ver Jesus). A
ideia é que tenha um viés
evangelístico, pensando num
programa de Natal. Nossa ideia
é dar às congregações mais
duas
possibilidades
de
"programas de Natal" (uma de
cada cordão). Para mais
informações, converse com o
Pedro ou com o Ramirez.
Reunião
com
os
padrinhos: Os
poucos
comentários que ouvi, com os
quais concordo, é que a
atividade foi boa, interessante,
mas que foi muito curto. Para
um novo encontro seria
interessante se tivéssemos
mais tempo.

OLHANDO
PALAVRA?

“mas

POR UMA

BOA

os que esperam
no SENHOR renovam as suas
forças, sobem com asas como
águias, correm e não se
cansam, caminham e não se
fatigam.”
(Isaías 40.31)

DE
VOLTA
AO
PASSADO: NOTAS DO
ESQUEMA DO DIA 20
DE JUNHO DE 1986
[PROF. LEONIDIO GÖRL E TIAGO CAITANO]

OUTRAS PROGRAMAÇÕES
EM JULHO - Além do PósGraduação,
o
CEC/SL
hospedará o I Congresso da
ANEL
(Associação
de
Educadores Luteranos), nos
dia 26-27/7 e o Encontro de
Esposas de Pastores da
Grande Porto Alegre, nos dias
20-22/7
CONGRESSO NACIONAL DA
JELB - Você já sabia que o
próximo Congresso será aqui
no CEC/SL, em janeiro de
1987?
ENCONTRO BRASILEIRO DE
TEOLOGIA - DAMAL deseja a
todos que irão participar as
mais ricas bênçãos de Deus.
Esperamos que seja de grande
proveito para todos e que
tenham urna boa viagem.
COMISSÃO PRÓ-MEMÓRIA
DAMAL - Solicitamos que o
colega que possuir em sua
casa ou na sua comunidade
algum material histórico sobre o
DAMAL,
e
que
o
queira doar ou emprestar à
comissão, traga-o depois das
férias.
Este
material será usado para arquivo do
DAMAL e para a exposição que
se realizará na "Semana do
Seminário".

