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ATIVIDADES CÚLTICAS: RESPONSÁVEIS DA SEMANA de 12 A 15 DE AGOSTO DE 2019
Dia

Texto

Mensagem

Liturgia

Música

Acólito

Obs.

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

Hb 11.1-16

Profs. com seus
afilhados
Marcos
Markendorf
Prof. Raul Blum

xxx...xxx

xxx...xxx

xxx...xxx

Estudo Bíblico em
grupos

Marcos
Markendorf
Marcos
Markendorf
Magno Santos

Filipe Lopes

Mayller da Silva

Dr. Paulo Pietzsch

Mayller da Silva
Rai Soares

Gn 15.1-6
Lc 1.46-55

Santa Ceia

ANIVERSARIANTES DE 08 A 15 DE AGOSTO
Dia
Nome
Turma
Dia
Nome
Turma
09/08
Guilherme Vogt Rein
T3
13/08
Matheus Henrique Grasse
T6
15/08
Rondinelle Vigka
T6
18/08
Natanael Hampel Mundstock
T6
“Seja Deus gracioso para convosco e vos abençoe e faça resplandecer sobre vós o seu rosto”

PALAVRA DA DIREÇÃO
[DIRETOR LEONERIO FALLER]

Congresso dos Leigos. No
final de agosto será realizado
o Congresso Nacional da Liga
de Leigos Luteranos do Brasil
(LLLB) em Bento Gonçalves,
RS. A Diretoria da Liga
convidou o Seminário para
participar especialmente no
dia 31/8, colocando um ônibus
para o transporte de ida e
volta. O Coro Masculino fará
uma
apresentação
no
momento devocional pela
manhã.
Aguardem
mais
informações.
LLLB. Há anos a Liga de
Leigos oferta anualmente
para o fundo de bolsas de
estudos dos estudantes o
equivalente
a
quatro
anuidades, cujo valor total é
rateado entre os alunos que
têm necessidade de auxílio
para as despesas com o
Seminário.
Oficinas
de
Comunicação. Começou na
segunda-feira passada à noite
as Oficinas de Comunicação
para o T1 oferecidas pelo
Departamento
de
Comunicação da IELB. Serão

cinco encontros no Núcleo de
Produção Audiovisual (NPA),
próximo ao refeitório do
Seminário.
Reforma
de
Apartamentos. No T4 ou no
T6, o aluno casado deve
pagar uma taxa auxiliar no
custo da reforma de um
apartamento.
Os
alunos
casados
destas
turmas
poderão informar-se melhor
com o sr. Juarez.
IMU. Dos dias 10-16/7 houve
a 7ª edição do Curso de
Imersão em Missão Urbana,
no
Rio
de
Janeiro,
coordenado
pelo
pastor
Laerte Tardelli H. Voss, da
Congregação Cristo Redentor
de Copacabana. Participaram
os seguintes alunos: do T6
(Dion, Kenny, Magno, Ozéias,
Pablo), do T4 (Guilherme
Carvalho), estagiários (do
Rio, Lucas Nunes e Raphael
Voigt; de São Paulo, Jean
Frank e Jonathan Klippel). Da
parte
do
Seminário
a
coordenação foi do prof.
Anselmo
E.
Graff.
Agradecemos
aos
vicepresidentes da IELB, pastores
Airton e Geraldo, pelo apoio
financeiro conseguido.

CONVITES E DATAS ASAS
[TÂNIA OGG]

Jantar dos Solteiros dia
16/08/19.
Estamos
preparando com muita alegria
esse encontro, desta forma
peço
que
os
solteiros informem até
hoje
dia 08/08/19 quem vai
participar.
Dia 14/08/19 teremos feira da
Asas.
Dia 20/08/19 - Encontro com o
T6 – 13h30min no Refeitório.
As esposas estão convidadas
para
acompanhar
no
encontro.
Pedimos aos alunos que
desde já anotem em sua
agenda a data do Chá do
Seminário e Asas - 26/10/19.
Sua participação é muito
importante!
ATIVIDADES DOS PROFESSORES
Prof. Anselmo Graff visita no
próximo final de semana o
estagiário Thiago Freitas, em
Taguatinga, DF. No sábado à
noite será o pregador do Culto
de Aniversário de 50 anos da
Congregação “Rocha Eterna”,
daquela cidade.

Prof.
Leonerio
Faller,
participou da reunião dos
pastores
do
Distrito
Concórdia dia 1/8 à tarde.
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES
CÚLTICAS
[PROFESSOR RAUL BLUM]

Agradecimentos.
Quero
fazer um agradecimento muito
especial para todos os
coristas que participaram da
turnê do coro masculino no
início de julho. Tivemos tempo
frio, mas foi compensado pelo
calor humano entre a turma,
com o público que nos assistiu
e as famílias que nos
hospedaram. Nossa gravação
informal do "Dona nobis
pacem", na igreja das Ruínas
de São Miguel, teve milhares
de visualizações na internet;
nosso convívio com as
congregações
aproximou
seminário e igreja e todos
tivemos oportunidades de
conhecer diversas realidades
nas
quais
nossas
congregações
estão
inseridas. Após a turnê ainda
tive oportunidade de visitar
três estagiários: Jean Kiessler
Frank e Jonathan Hoffmann
Klippel em São Paulo, Capital
e Nilson José Quandt em
Campinas SP. Os estagiários
enviam abraços aos colegas.
Prof. Raul.
"100 anos de Hinário
Luterano em Português".
Em 1920 foi publicado o
primeiro "Hinário Luterano"
em português na IELB, com o
título "Hymnos e Orações".
Para lembrar a proximidade
deste
centenário, vamos
realizar
nosso
próximo
"Concertos no Seminário"
com um Festival de Hinos
utilizando o Hinário Luterano.
A data do próximo "Concertos
no Seminário" fica transferida
para o dia 11 de setembro,
quarta-feira, 20h. Coros e
instrumentistas do Seminário

farão este concerto. Alunos
vão apresentar históricos dos
hinos. Vamos nos reunir em
torno da Palavra de Deus
transmitida através dos hinos.
Todos são convidados a
trazer o Hinário Luterano com
notas, mesmo que não
participem dos coros. Prof.
Raul.
NOTAS DO DAMAL
[RENAN FIGUR – PRESIDENTE]

Cafezinho Teológico: dia
23/08, com temática proposta.
Fugiremos um pouco da
tradição do cafezinho, mas vai
ser divertido.
Azul e Branco: definimos a
data limite para aqueles que
querem participar dos jogos e
não contribuíram este ano (ou
esqueceram de contribuir
neste semestre), para a
contribuição. Definimos dia
19/09. Qualquer dúvida, fale
com
um
dos
nossos
tesoureiros.
Nota de tristeza: nosso
amigo, Pernalonga, também
foi
encontrado
morto.
Humor no esquema (!?):
Certo homem chega a um
restaurante, senta-se à mesa
e, quando o garçom se
aproxima, o homem pergunta:
- Garçom, você que conhece
bem
o
restaurante,
o
cardápio... O que você me
sugere?
O garçom responde:
- Conhecendo o cardápio e o
restaurante, sugiro que o
senhor vá comer em outro
estabelecimento.
DE VOLTA AO PASSADO: NOTAS
DO ESQUEMA DO DIA 15 DE
AGOSTO DE 1986
[PROF. LEONIDIO GÖRL E TIAGO CAITANO]

NOVO ESPAÇO - Com o
objetivo
de
trazer
aos
acadêmicos
novas
oportunidades culturais, o
DAMAL utilizará algumas

terças-feiras à noite para
programações
diversas.
Nesta terça, dia 19, teremos a
presença em nosso meio do
Prof.
Donaldo
Schüller,
falando-nos sobre o tema:
"Jesus e o Gnosticismo".
Contamos com a presença de
todos.
BOA
VIAGEM
Prof.
Christiano J. Steyer, esposa
Saly,
Debí
e
Marcos
embarcam no próximo dia 20,
pelo meio-dia, aos Estados
Unidos. Prof. Christiano fará
Curso de Mestrado em Fort
Wayne.
CORAL MISTO DO CEC Canta no domingo, dia 17, na
inauguração da capela em
Sapucaia do Sul.
REUNIÃO DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO - Hoje, 6ª
feira, às 8h30min, reúne-se o
Cons. Admin. da Escola. A
reunião será feita no Gabinete
do Diretor Geral. Vários
assuntos
de
importância
serão
analisados,
destacando-se o assunto da
eleição de um professor para
a área de Teologia Histórica.
O Conselho tem demonstrado
muito interesse para resolver
o
assunto.
Infelizmente,
porém, o impasse aconteceu
(em duas oportunidades) no
Colégio Eleitoral. Quando
vamos ter nosso professor de
Teologia Histórica? Orem
para que Deus ilumine os
integrantes
do
Colégio
Eleitoral.

OLHANDO
PALAVRA?

POR UMA

BOA

“Deixo com vocês a
paz, a minha paz lhes
dou; não lhes dou a paz
como o mundo a dá. Que
o coração de vocês não
fique angustiado nem
com medo.”
(João 14.27)

