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ATIVIDADES CÚLTICAS: RESPONSÁVEIS DA SEMANA de 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2020
Dia
Quinta
18:45

Texto

Mensagem

Liturgia

Mt 6.1-6, 16- Dr. Paulo Buss Christian Priebe
21
David Sarter
Tomm

Música

Acólito

Obs.

Prof. Raul Blum

Martin Jagnow
Nathan Hoffmann

Cor Litúrgica:
Roxa
Santa Ceia

ANIVERSARIANTES DE 1º DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO
Dia
01/01
05/01
08/01
16/01
16/01
22/01
30/01
05/02
09/02
11/02
24/02
28/02

Nome
Erickson Braun Elias
Luiz Dinael Ferreira Kickofel
Jossemar Schulz dos Santos
Matheus Ohnesorge Herz
Martin Ezequiel Jagnow
Kauê Neunfeld Paniz
Daniel Martins Silva
Vinicius G. de Godoy Rocha
Gustavo Henrique Bündchen
Juliano Mülling Timm
Ivan Carlos Gamba
Bruno Hasse Salomão

Turma
Estágio
T1
Estágio
Estágio
T3
Estágio
T6
T6
T4
T3
Estágio
T3

Dia
04/01
07/01
13/01
16/01
17/01
22/01
1º/02
06/02
10/02
12/02
27/02

Nome
Guilherme Carvalho
Mateus Rodolpho Zielke
Allan Breda
Anderson Neiverth
Richard Henry Pieper
Werek da Cruz Silva
Lucas Rogério Hirch
Gabriel Patricio Torquet
Ricardo Duarte Müller
Christian Priebe
Lucas Elberhardt Nunes

Turma
Estágio
T4
Estágio
T3
T3
Estágio
T4
T2
T1
T4
T6

“Seja Deus gracioso para convosco e vos abençoe e faça resplandecer sobre vós o seu rosto”

PALAVRA DA DIREÇÃO
[DIRETOR LEONERIO FALLER]

Bem-vindos. Domingo, 16/2,
às 19h, tivemos o Culto de
Abertura do Ano Letivo e na
segunda-feira à tarde houve o
encontro de apresentação dos
professores e dos funcionários
aos 18 novos alunos e
familiares. Neste semestre
também estamos alegres com a
presença do estudante do
seminário de Saint Louis,
Estados Unidos, no projeto de
intercâmbio. São bem-vindos
todos os novatos e os alunos
que retornam após um ano de
estágio, com seus familiares.
Convido toda a Família
Concordiana a recebê-los bem
e
ajudá-los
em
suas
necessidades
para
se
integrarem bem.
Atualizações. Visando facilitar
a comunicação, solicitamos a
todos
que
informem
à
secretaria
do
Seminário
mudanças em número de
telefone e endereço de e-mails.

Sala de Convivência. Ela
pode ser usada para festinhas
ou
encontros
de
confraternização de alunos e
moradores do campus –
agendamento na secretaria.
Pedimos aos pais que orientem
seus filhos a não usarem a Sala
sem a companhia de um adulto.
Também
solicitamos
aos
usuários da Sala para deixarem
tudo arrumado ao final. A chave
da TV está com a diretoria da
DAMAL e na secretaria.
Convite
às
Esposas. O
Seminário dará continuidade a
um encontro mensal com as
esposas dos estudantes para
estudo, diálogo sobre a vida
aqui e como companheira do
marido
quando
pastor,
confraternização, visando dar o
suporte necessário. Por isso,
pedimos que a cada esposa
que evite ter compromissos em
segundas-feiras à noite – será
uma
segunda
por
mês.
Aguardem mais informações.
Garagem. Aos novos alunos e
os que voltaram do estágio

proprietários de automóveis
pedimos que entrem em
contato o sr. Ildo para
verificarem as respectivas
vagas.
Lixo. Vamos
melhorar
o
descarte de lixo na casinha,
pois as cooperativas de
reciclagem não pegam se não
estiver embalado em sacolas
ou amarrado, no caso de
papelão. Sugerimos que que já
separem no apartamento ou no
quarto o lixo de algumas
sacolas de compras, e a
colocação na casinha seja de
acordo com as indicações das
placas. O óleo usado seja
colocado num frasco e posto o
local junto à casinha. Descarte
adequado do lixo é importante
maneira de cuidar da “casa
comum” recebida de nosso Pai.

ATIVIDADES DOS PROFESSORES
Prof. Gerson Linden oficia o
culto da Congregação SS.
Trindade, Scharlau, no próximo
domingo.

COLÉGIO CONCÓRDIA
Devolução de Uniformes: Por
gentileza,
devolvam
os
uniformes na escola e não na
ASAS (mesmo os alunos que
não pegaram na escola, que
talvez compraram ou ganharam
de alguém).
PRÉ-ESTÁGIOS E CAPELANIAS
[PROFESSOR LEONIDIO S. GÖRL]

Enquanto não houver as
designações
para
PréEstágios, os estudantes e
familiares poderão visitar as
congregações da região para
participação nos cultos e
demais
atividades.
As
atividades dos Pré-Estágios em
finais de semanas e as
Capelanias começarão na
última semana de março, sob a
Coordenação do prof. Leonidio
S. Görl.

CONVITES E DATAS ASAS
[TÂNIA OGG]

✓ Dia 06/03, sexta-feira, às
19h, encontro com as
Esposas dos Estudantes.
✓ Dia 08/03, Domingo, às 12h,
Almoço de Integração ASAS, alunos, professores e
familiares. As esposas são
convidadas a trazer uma
sobremesa
para
ser
compartilhada."
NOTAS DO DAMAL
[FERNANDO BEHLING – PRESIDENTE]

SAUDAÇÃO:
"Saudamos
todos os alunos em mais este
ano letivo, de modo especial os
calouros. Desejamos que seja
bem aproveitado por todos."
ELEIÇÃO
DO PRIMUS GERAL:
"São
candidatos os alunos internos
(solteiros) do sexto ano (T6);

são votantes todos os alunos
internos (solteiros). A eleição
ocorrerá
em
2
etapas:
a primeira, na próxima quintafeira (27/02), das 12h00 às 13h
no refeitório, quando cada
votante escreverá em uma
cédula em branco o nome de 1
candidato (legível e sem
rasuras); os três nomes mais
indicados disputarão
a segunda etapa,
a
ser
realizada
na
terça-feira
(03/03), das 12h às 13h no
refeitório."
ALMOÇO DE INTEGRAÇÃO:
"Este ano acontecerá no dia
08/03 (domingo). Verifiquem e
preencham as listas em sua
turma; as listas devem ser
devolvidas até dia 28/02. As
esposas são convidadas a
trazer uma sobremesa para ser
compartilhada."

