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ATIVIDADES CÚLTICAS: RESPONSÁVEIS DA SEMANA de 01 A 04 DE JULHO DE 2019
Dia

Texto

Mensagem

Segunda
18:45

1Rs 8.2224,27-29,4143
SIMPÓSIO

Dr. Clovis Prunzel

INTERNACIONAL

SIMPÓSIO

INTERNACIONAL

Terça
18:45
Quinta
18:45

Liturgia

Música

Acólito

Obs.

Renan Figur

Mateus Zielke

DE

LUTERO

SIMPÓSIO

Cor Lit.: Verde
Ordem das
Vésperas
SIMPÓSIO

DE

LUTERO

SIMPÓSIO

SIMPÓSIO

ANIVERSARIANTES DE 27 DE JUNHO A 27 DE JULHO
Dia
Nome
Turma
Dia
Nome
Turma
28/06
Cézar Roberto Maltzahn
T1
28/06
Fábio Oscar Deuner
T6
12/07
Miguel Zehetmeyer Bergmann
T4
19/07
Marlon Felipe Fiebig
Estágio
20/07
Eduardo Kuck Hoffmann
T3
23/07
Silas Schmidt Tomm
T2
25/07
Pablo Alan Pinnow
T6
26/07
Jean Carlos Schmidt
T6
“Seja Deus gracioso para convosco e vos abençoe e faça resplandecer sobre vós o seu rosto”

PALAVRA DA DIREÇÃO
[DIRETOR LEONERIO FALLER]

Simpósio I. O 8º Simpósio
Internacional de Lutero terá
início na terça-feira, dia 2/7 à
noite) indo até 5/7 ao meiodia,
no
auditório
do
CEC. Teremos um grande
número de visitantes em
nosso
campus
para
participarem do Simpósio e do
curso de mestrado na semana
seguinte – vamos recebê-los
bem. Convidamos a todos os
moradores do campus para
participarem do Culto de
Abertura na terça-feira, às
19h.
Após,
haverá
o
lançamento do livro dos
estudos do 7º Simpósio.

turnê. É uma ótima maneira
de o Seminário chegar às
congregações e ajudar a
despertar novos candidatos a
estudarem teologia aqui e
serem pastores. Peçamos a
bênçãos sobre todos.

Simpósio II. Em eventos
grandes como o Simpósio,
sempre precisamos de um
bom número de alunos
voluntários para diversas
tarefas. Se você for convidado
para ajudar, aceite e faça o
melhor; se não foi, ofereça-se
para ajudar falando com o sr.
Ildo ou com Renan ou com o
diretor Leonerio.

Recesso. Aos alunos que
viajarão
de
férias,
recomendamos que procurem
estar em cultos de suas
congregações de origem,
conversem
com
seus
pastores e, se possível, com o
conselheiro distrital, sobre o
desempenho acadêmico e a
participação nas atividades
nas capelanias, pré-estágios,
nas devoções nas capelas e
nas congregações em finais
de semanas. Agradeçam
pelas
ajudas
recebidas.
Quando tiverem as notas do
2019/1, enviem para seus
pais, seu pastor e o
conselheiro. Caso alguma
coisa no Seminário não esteja
agradando, pode falar com o
diretor. Que o bondoso Deus
conceda
a
todos
um
abençoado recesso escolar!

Turnê do Coral. Dos dias 6/7
a 15/7, o prof. Raul e o Coro
Masculino farão mais uma

ATIVIDADES DOS PROFESSORES
Prof. Acir Raymann viaja a
São Paulo neste fim de

semana para pregar na
celebração dos 87 anos de
fundação da congregação
"Redentor", de Moinho Velho.
Prof. Gerson Linden nesta
sexta-feira
participa
da
reunião da Comissão de
Teologia e Relações Eclesiais
(CTRE) da IELB; no Sábado
dirige estudo bíblico em grupo
da
Congregação
SS.
Trindade, de Scharlau.
Prof. Leonidio Görl palestra
no IV Fórum de Educação
Cristã que acontece neste
final
de
semana
em
Concórdia, SC.
Prof. Paulo Moisés Nerbas
participará da reunião da
CTRE nesta sexta-feira, aqui
nas
dependências
do
Seminário.

OLHANDO
PALAVRA?

POR UMA

BOA

“Suportem-se uns aos outros
e perdoem-se mutuamente,
caso alguém tenha motivo de
queixa contra outra pessoa.
Assim como o Senhor perdoou
vocês, perdoem também uns
aos outros.”
(Colossenses 3.13)

