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ATIVIDADES CÚLTICAS: RESPONSÁVEIS DA SEMANA de 26 A 29 DE AGOSTO DE 2019
Dia

Texto

Mensagem

Liturgia

Música

Acólito

Obs.

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

Hb 12.4-24

Matheus
Grasse
Matheus
Borcarte
Dr. Paulo
Nerbas

Matheus Grasse

Renan Figur

Ramirez Pacheco

Cor Lit.: Verde
Vésperas

Is 66.18-23
Mc 6.14-29

Matheus
Stanley Aguiar
Borcarte
Matheus
Prof. Raul Blum
Borcarte
Matheus Grasse

Ramirez Pacheco
Ramirez Pacheco
Vitor dos Santos

Cor Lit.:
Vermelha
Santa Ceia
O Martírio de
João Batista

ANIVERSARIANTES DE 22 A 29 DE AGOSTO
Dia
Nome
Turma
Dia
Nome
Turma
26/08
Diego Rodrigo Pulga
T3
26/08
Mateus Renê da Silva
T6
27/08
Tiago Schuambach Caitano
T4
28/08
Filipe Schuambach Lopes
T3
“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
próximo dia 31/8, o Coro
Masculino
do
Seminário
Concórdia
participará
do
Congresso Nacional da Liga
de Leigos Luteranos do Brasil
(LLLB) em Bento Gonçalves.
Terá
uma
participação
especial no devocional da
manhã. Sairemos 5h15min e
deveremos
retornar
ao
Seminário até às 18h. A Liga
colocará um ônibus para o
transporte. Será uma ótima
oportunidade para diretor,
professores, estudantes e
funcionários
agradecerem
pessoalmente aos leigos
luteranos as orações e as
ofertas para formação de
pastores. Vamos lá!
Ofertas das Ligas. As Ligas
de Servas e de Leigos têm
sido grande bênção de Deus
para o Seminário com suas
orações e ofertas auxiliando
na formação de pastores. A
Liga de Servas enviou neste
ano para o Fundo de Bolsas
de Estudo o equivalente a 9
anuidades e a Liga de Leigos
o equivalente a 4 anuidades.
O valor total do Fundo é

rateado entre os alunos que
necessitam
de
auxílio
financeiro. O diretor já enviou
correspondências
às
Diretorias agradecendo todo o
auxílio.
Revistas. Seguidamente
estão sendo colocadas numa
mesa no Vermelha revistas
Igreja
Luterana
antigas.
Pegue uma de cada para
formar sua coleção; pode
pegar também para levar a
congregados
onde
você
participa
em
finais
de
semanas
que
tenham
interesse em se aprofundar na
teologia luterana.
Você
também
é
responsável. O planeta terra,
nossa “casa comum” recebida
do Criador, clama por mais
cuidado. Vamos fazer a nossa
parte!
Uma
maneira
importante é o descarte
cuidadoso do lixo, separando
nos
quartos
ou
nos
apartamentos,
embalando
adequadamente, pondo na
repartição certa na “casinha
do lixo” e o óleo usado
levando
à
cozinha
do
Seminário para ser colocado
no recipiente da cooperativa
de reciclagem.

47 anos da ULBRA. Nesta
quinta-feira, dia 22, a ULBRA
completa
47
anos
de
atividades. Às 10h houve uma
Celebração no Bloco 14 e às
20h
um
Concerto
da
Orquestra de Câmera da
ULBRA. Nossos professores
que lecionam na ULBRA,
alunos e o diretor Leonerio
participaram.
ATIVIDADES DOS PROFESSORES
Prof. Vilson Scholz fará
palestra e pregará no culto de
encerramento do congresso
das
servas
do
Distrito
Nordeste
Catarinense,
domingo, dia 25, em Jaraguá
do Sul.
NOTAS DO DAMAL
[RENAN FIGUR – PRESIDENTE]
Cafezinho Teológico: Esta
sexta-feira, na sala de
convivência, voltaremos com
o cafezinho. O pastor John
Dreyer estará conosco para
falar de um assunto muito
interessante: Demonologia,
sua área de especialização.
Contamos com a presença de
todos,
inclusive
dos
professores. Nos vemos lá, às
13h30min.

Azul x Branco: Em acordo
com
os
dois
cordões,
mudamos as datas do azul e
branco. A noite cultural ficou
para o dia 19 de outubro, as
demais datas também foram
alteradas.
Em
breve
publicaremos
novo
calendário.
Doação de sangue: Em
breve organizaremos mais
uma doação, no hospital da
ULBRA.
Faremos
nos
mesmos moldes do primeiro
semestre.
Aqueles
que
puderem e quiserem doar,
falem comigo. A ideia é fazer
na outra sexta. Se não der, na
próxima.
Aimoré
e
quadrinha:
Informamos aos colegas que
estamos investindo em um
acesso
pavimentado
ao
Aimoré, bem como uma
coberta, à frente do vestiário.
Contamos com vocês para
trabalhar conosco nessas
melhorias e para a sua
preservação.

DE VOLTA AO PASSADO: NOTAS
DO ESQUEMA DO DIA 29 DE
AGOSTO DE 1986
[PROF. LEONIDIO GÖRL E TIAGO CAITANO]

Vice-Diretor assume a
DIREÇÃO
Prof.
Leopoldo
Heimann
assumiu a Direcao Geral
do
CEC/SL
desde
ontem,
dia
28.
Permanece no cargo até
2ª feira, dia 19 de
setembro.
Prof.
Martinho
Sonntag,
Diretor Geral, via jou a
Curitiba para coordenar
os preparativos e dirigir
o 2º Congresso Nacional
dos
Universitarios
Luteranos
do
Brasil.
Retorna na 2ª feira de
manhã.

Retiro dos estagiários de
Teologia/86 Nos dias 2-4 de setembro os
atuais estagiários de teologia
estarão no CEC/SL para um
retiro. Na ocasião será feita
urna avaliação do estágio e a
reorientação necessária.

Vários estudos também serão
feitos
em
conjunto.
A
coordenação está a cargo do
Prof.
Martinho
Sonntag,
supervisor do estágio de
Teologia.
Desde
já
cumprimentamos
os
estagiários e desejamos bom
êxito no retiro e na estadia no
CEC.

OLHANDO
PALAVRA?

POR UMA

BOA

”Mas Deus, sendo rico em
misericórdia, por causa do
grande amor com que nos
amou, e estando nós mortos
em nossas transgressões,
nos deu vida juntamente com
Cristo — pela graça vocês são
salvos — e juntamente com
ele nos ressuscitou e com ele
nos fez assentar nas regiões
celestiais em Cristo Jesus.
(Efésios 2.4-6)

