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ATIVIDADES CÚLTICAS: RESPONSÁVEIS DA SEMANA de 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2019
Dia

Texto

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

2Ts 2.1-8,
13-17
Êx 3.1-15

Mensagem

Liturgia

Denício Godoy Denício Godoy
Erikson Elias

Erikson Elias

Música

Acólito

Obs.

Renan Figur

João Pedro Mertins

Cor Lit.: Verde

Everton Figur

João Pedro Mertins

Lc 20.27-40

Dr. Acir
Denício Godoy Prof. Raul Blum João Pedro Mertins
Santa Ceia
Raymann
Erikson Elias
Jurgen Eichelbaum
ANIVERSARIANTES DE 07 A 14 DE NOVEMBRO
Dia
Nome
Turma
Dia
Nome
Turma
08/11
Leonardo Rithiely Sisnandes
T3
10/11
Charles Rangel Kutz
T4
11/11
Marcos Vinicios Hasse
T3
“Seja Deus gracioso para convosco e vos abençoe e faça resplandecer sobre vós o seu rosto”

PALAVRA DA DIREÇÃO
[DIRETOR LEONERIO FALLER]

Avaliações. Os
alunos
receberam por e-mail as
Avaliações Pedagógica e
Institucional.
Já participaram: T1 = 6; T2 =
8; T3 = 14; T4 = 9; T6 = 16. É
muito importante a sua
opinião. Apenas uma vez por
ano você é solicitado a
participar. Participe! Nos
espaços para observações,
aproveite
para
elogiar
sinceramente
atividades,
pessoas,
ações,
apoios
recebidos mesmo que nas
questões não seja solicitado
avaliar. O prazo será até
domingo.
Revistas. Sobre a mesa do
Vermelhão mais uma série de
revistas
antigas Igreja
Luterana para doação. Pegue
a sua e, se quiser, leve para
seu pastor de pré-estágio ou
para um leigo da congregação
que gosta de ler teologia.
Encontro das Esposas. Está
chegando esta importante
programação preparada com
muito carinho para as esposas
dos estudantes: próximo
sábado, dia 9/11, das 14h às
17h,
no
refeitório.
A
professora Beatriz C. W.
Raymann
falará
sobre

"Alegrias e Desafios" e
seguirá uma confraternização
promovida
pela
ASAS.
Meninas, esta programação é
para vocês. Participem! Caso
alguém não possa participar
por motivo de força maior,
favor informar à Dani Wendler
até amanhã, sexta-feira, ao
meio-dia.
Semana Acadêmica. Sobre
“Teologia Cristã e Desafios
Contemporâneos” serão o
Fórum de Teologia e a
Semana
Acadêmica
de
Teologia da ULBRA, de
segunda a quinta-feira, pelas
manhãs (11-14), em cujo
evento todos os alunos
deverão participar. A temática
é atual, certamente todos
teremos muito a aprender,
além de prestigiar alunos,
pastores e professores que
apresentarão trabalhos.
ATIVIDADES DOS PROFESSORES
Prof. Gerson Linden dirige
estudo bíblico em grupo da
Congregação SS. Trindade,
Scharlau, no Sábado.
Leonerio Faller participará
na terça-feira, 12, da reunião
da Comissão de Colóquio no
Seminário e de 15-17 estará
participando do Conselho
Diretor da IELB em Campo
Grande, MS.

Prof. Vilson Scholz estará,
neste final de semana, em
Petrolina, Pernambuco, para
uma atividade da SBB.
CONVITES E DATAS ASAS
[TÂNIA OGG]

- Feira da Asas!
Dia: 12/11/19, das 13h às
14h30min, para estudantes e
familiares e das 14h30min às
15h
para
funcionários.
TESOURARIA/SECRETARIA
Estarei férias de 06 a 17 de
novembro de 2019. Assim que
retornar entrarei em contato.
Para casos de urgência favor
ligar, 3037.8000 e falar com a
secretaria do Seminário.
Nara C.Rosário
Secretária Administrativa
PRÉ-ESTÁGIOS – T3
[PROFESSOR LEONIDIO S. GÖRL]

Nesta
próxima
semana
faremos uma reunião com o
T3 para definirmos todas as
questões relativas ao PréEstágio de Férias. A reunião
será segunda-feira às 14h na
sala de Pós-Graduação.
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES
CÚLTICAS
[PROFESSOR RAUL BLUM]

A Diaconia em Música tem um
contrabaixo elétrico para
venda. Interessados podem
falar comigo. Prof. Raul.

NOTAS DO DAMAL
[RENAN FIGUR – PRESIDENTE]

Eleição 2020 [1]: Parabéns à
chapa eleita, a chapa "Juntos
com o Senhor". Desejamos
aos integrantes da chapa
sucesso e as mais ricas
bênçãos de Deus para o
trabalho.
Os
integrantes
podem
ser
conhecidos
através
do
documento
presente no mural do DAMAL.
Eleição 2020 [2]: O resultado
da Eleição foi o seguinte:
"Sim": 46 votos; "Não": 10
votos; "Branco": 1 voto;
"Nulo": 3 votos. A eleição
ocorreu dessa forma, porque,
como foi dito, havia apenas
uma chapa. Agradecemos
aos que compareceram para
depositar a sua confiança nos
colegas que se dispuseram a
tomar à frente.

Aimoré: Ilustres, como pode
ser observado, o Aimoré foi
coberto com o material que
havia sobrado da construção
da garagem. Agora temos
mais uma área coberta para
aproveitarmos. Pedimos
a
todos que conservem este
espaço. As melhorias foram
feitas
para
vocês
aproveitarem, mas também
para
serem
zeladas.
Agradecemos, com isso, ao
Marcos e sua equipe, que
fizeram o trabalho.
Assembleia:
Conforme
convocado,
primeira
chamada
às
13h30min.
Assuntos:
atividades
realizadas, moções, relatório
financeiro, apresentação da
chapa eleita.

OLHANDO POR
PALAVRA?

UMA

BOA

“Se andarmos na luz, como ele
está
na
luz,
mantemos
comunhão uns com os outros, e
o sangue de Jesus, seu Filho,
nos purifica de todo pecado.”
(1 João 1.7)
DE VOLTA AO PASSADO: NOTAS
DO ESQUEMA DO DIA 14 DE
NOVEMBRO DE 1986
[PROF. LEONIDIO GÖRL E TIAGO CAITANO]

ESTAGIÁRIOS

Arnildo
Schenknecht (Katuete, Paraguai)
sofre acidente de Motocicleta. Já
está recuperado e de volta ao_seu
estágio. Lito C. Mathias (Naranjal,
Paraguai) sofreu intervenção
cirúrgica (Apendicite). Também já
está convalescendo. Agradecemos
a Deus pela proteção concedida
aos dois irmãos estagiários.

