
CURIOSIDADES 
ACABAR EM PIZZA – Uma das expressões mais 
comuns quando alguém quer criticar a política é: “tudo 
acabou em pizza”. Trata-se de quando algo errado é 
resolvido sem que ninguém seja punido e sem nenhu- 
         ma solução adequada.  O termo surgiu  através 
                do futebol.  Na década de 60, alguns carto- 
                     las da S.E. Palmeiras se reuniram para 
                                    resolver alguns problemas. 
                                     Depois de 14 horas seguidas de 
                            brigas e discussões, estavam  mor- 
                          rendo de fome. Então, todos foram a 
                 uma pizzaria, tomaram muito chope e pe- 
                diram 18 pizzas gigantes. Depois disso, foram 
para casa e a paz reinou.  Depois desse episódio, o 
jornalista Milton Peruzzi, que trabalhava na Gazeta 
Esportiva, fez uma manchete: “Crise do Palmeiras 
termina em pizza”. Daí em diante o termo pegou. 
 
ADVOGADO DO DIABO – Essa expressão teve origem 
na Igreja Católica.  Quando um processo de 
santificação tem início, o Vaticano escolhe um de seus 
membros para investigar se os milagres atribuídos ao 
candidato são de fato verdadeiros.  Essa pessoa 
passou a ser chamada, então, de advogado do diabo, 
pois iria trabalhar para comprovar algumas 
irregularidades e inverdades contra o candidato a santo. 
 

NOSSO CÉREBRO 
Tente escrever seu 
nome numa folha de 
papel e ao mesmo 
tempo fazer circulos com 
o pé.  Viu o que 
aconteceu? Nosso 
cérebro não é um 
computador,  por isso 
não dirige estes dois 
movimentos ao mesmo 
tempo. Mas você 
conseguirá desenhar 

círculos com o pé e a mão ao mesmo tempo desde que 
sejam na mesma direção (ou todos para a esquerda ou 
todos para a direita). 
 
 

 

 
 

Celebramos o Dia da 
Bíblia com dois 

desafios: Ler a Bíblia 
em 1 ano e doar 50 

Bíblias.  
 

 
Desafios feitos  
e realizados!! 

 
 

 

Nossa árvore de Natal foi 
preparada pelas servas do Grupo 

“Quitutes”. 
Notícias, fotos, reflexões... 

acompanhe a celcfloripa.com.br 
Instagram, Youtube e Facebook 

 
 

 
 

1-  Ilene Gums Mayer 17-  Jaqueline V. Schroeder 
2-  Claudete Maas 19-  Eugênio  Otto 
3-  Benta V. Schroeder 20-  Vera Berta Lima da Silva 
3-  Gustavo da Silva Palha 23-  Rosa Nitânia Piazza 
6-  Graziella M. de Souza 23-  Edmundo  Schroeder 
6-  Leonardo G. M. Beche 26-  Louisa Carla F. Brognoli 
7-  Beatriz S. Brognoli 26-  Thomas  Marquardt 
7-  Marcos A. Jobim 26-  Victor Ernesto Sonntag 
9-  Gerferson da S. Rocha 28-  Mauro Zandonai L. Pinto 

12-  Roberto  Leyser 29-  Ana Edira Canello 
15-  Lorena de Toledo Pinz 29-  Daniela Péres M.Hickel 
15-  Rudi  Strelow 29-  Gustavo Sonntag Dorow 
15-  Sofia Schmidt 30-  Rosa Maria de Lima 
15-  Valdemar  Kuntze   
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Estamos no começo de um novo 
ano e não sabemos o que virá 
para nós. O caminho da vida à 
nossa frente ainda está no 
escuro. Há perguntas, medos e 
dúvidas em nosso coração. 
Como será a nossa saúde? 
Como resolveremos os desen-
contros em nossa família? Quais 

decisões deverão ser tomadas em nossa profissão? 
Que desafios teremos que enfrentar nas curvas da vida 
no próximo ano? 
Em todas estas questões a palavra da Bíblia nos dá 
uma resposta encorajadora: "O Senhor está contigo 
por onde quer que andares".  (Josué 1.9). Nós não 
estaremos sozinhos. Nosso Deus estará conosco. Ele 
estará nos guiando, aconselhando e amparando. Para 
ele, nenhuma questão é muito difícil, nenhum trabalho 
é impossível e nenhum problema grande demais. 
⦁ Porque Deus está conosco, não precisamos ter 
medo. Ele conhece os perigos ocultos nos caminhos 
da fé. Ele pode nos salvar de erros e evitar armadilhas. 
⦁ Porque Deus está conosco, podemos ser fortes e 
corajosos. Ele dá diariamente a força necessária para 
o trabalho e para a fé.  Ele nos dá capacidade para 
distinguir o mal e também ânimo para confessar 
fielmente a fé em Jesus.  
Vivamos fielmente com nosso Deus e cultivemos 
momentos de comunhão com ele. 
 

 
 

(Traduzido do devocionário alemão Näher zu Dir -Perto de Ti). 
                                       Pastor Daltro Gilson Tomm 
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          JANEIRO 2019   Firmados em Cristo  –  Seguimos e  comparti lhamos os  ensinos dos apóstolos 	
	

	DOMINGO	
	

SEGUNDA	 TERÇA-FEIRA	 QUARTA-FEIRA	 QUINTA-FEIRA	 SEXTA-FEIRA	 SÁBADO	
	 	

	
1 

Ano novo 
Circuncisão de 

Jesus 
	

2	
	

3	
*Atividades 
Pastorais 

	

4	
 

5	
	

	6												Epifania	do	Senhor	 7	 8 
*Atividades 
Pastorais		

9	
 

10	
*Atividades 
Pastorais 

11	
	

12					
 

	
	
	

CULTO em 
Florianópolis às 9h 

 

 
	

	

 
Salmo 72.1-11 
Isaías 60.1-6 

Efésios 3.1-12 
Mateus 2.1-12 

	

13								1º	Domingo	após	Epifania	
									Batismo	de	Jesus	

14	 15	
*Atividades 
Pastorais	

16	
*Aula de Violão 

às 19:30h	

17	
*Atividades 
Pastorais		

18	
 

*Atividades 
Pastorais	

19 

Não haverá culto 
neste sábado	

	

	
	

CULTO em 
Florianópolis às 9h 

Doação De Alimentos	

 
Salmo 29 

Isaías 43.1-7 
Romanos 6.1-11 
Lucas 3.15-22 

	

20							2º	Domingo	após	Epifania	 21	 22	
*Atividades 
Pastorais  

	

23	
*Aula de Violão 

às 19:30h	

24	
*Atividades 
Pastorais		

25	
*Atividades 
Pastorais	

26	
	

 
	

	
	

CULTO em 
Florianópolis às 9h	

 
Salmo 128 

Isaías 62.1-5 
1Coríntios 12.1-11 

João 2.1-11 
	

27							3º	Domingo	após	Epifania	 28	 29	
*Atividades 
Pastorais	

30	
*Aula de Violão 

às 19:30h	
	
 

31	
*Atividades 
Pastorais 

 
 

ü Pr.Jacson estará de férias no período de 
26/12/18 a 14/01/19	

ü Pr.Vinicius estará de férias no período 
de 15/01 a 03/02/2019	

 
 

CULTO em 
Florianópolis às 9h	

				Salmo 19.7-14 
Neemias 8.1-10 
1Co 12.12-31a 
Lucas 4.16-30 

	
	


