
Em 2020 o enfoque da Igreja Evangélica Luterana do 
Brasil é “Vivemos e compartilhamos o amor cristão”. Só 
quem recebe pode dar; só quem é amado pode amar. 

Em sua pesquisa, o lingüista britânico Tim Lomas 
encontrou 14 formas de amor ao redor do mundo. Ele usa a 
metáfora "sabores" do amor. Ele as nomeou com termos 
gregos intraduzíveis para outros idiomas: 
"Érōs" - o amor por objetos que apreciamos; 
"Meraki" - amor por determinadas ações e atividades; 
"Chōros" - o amor que sentimos por determinados lugares, 
especialmente pelos que chamamos de "lar". 
"Storgē" - que protege, educa e cuida da família; 
"Philia" - que forma os laços com os amigos e família; 
"Philautia" - o amor por nós mesmos, capaz de construir 
nossa autoestima e a noção de autocuidado. 
"Epithymía" - desejos sexuais e paixões românticas; 
"Paixnidi" - amor romântico por nossos afetos; 
"Prâgma" - presente nos relacionamentos duradouros; 
"Anánkē" - é a forma mais abstrata, pois se refere ao amor 
à primeira vista, um amor por alguém que acabamos de 
conhecer e que não conseguimos evitar. 
"Agápē" - o amor relacionado à caridade e à compaixão 
desinteressada; 
"Koinōnía" - que leva a autoabnegação temporária quando 
nos conectamos com um grupo, com o coletivo; 
"Sébomai" - que se refere a um tipo de devoção por uma 
divindade ou por crer em algo. 

Curiosamente, o pesquisador diz que para ele, o idioma 
do amor é o grego (escrita original do Novo Testamento 
bíblico – veja 1 Coríntios 13).  
https://www.bbc.com/portuguese/geral-43120983  

 
Temos muito a aprender sobre o AMOR, 

especialmente o amor a Deus e ao 
próximo, também na língua portuguesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Acesse o site www.celcfloripa.com.br e veja as últimas 

notícias e acontecimentos da CELC. 
Acompanhe a CELC Floripa 

 
 
 
    

  
   05/02 – Daniela Severo  
   12/02 – Cristhiani M.B. Alff 
 
 
Venha louvar a Deus por mais um 

ano que Ele lhes concedeu. 
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No jardim do 
Éden, Deus 
chamou o 
homem, mas não 
houve qualquer 
resposta, senão:  

“Ouvi tua voz...fiquei com medo... por isso me 
escondi.” (Gn 3.9-10) Já que o primeiro Adão não 
respondeu, Cristo respondeu. Não justificou, nem 
teve medo ou se escondeu, mas disse: “Estou aqui, 
ó Deus,” e convicto continuou: “para fazer a tua 
vontade”. (Hb 10.9) 

Mas qual a vontade de Deus? Essa é fácil: Ele 
quer que todos sejam salvos e venham a conhecer 
a verdade. (1Tm 2.4)  Mas ainda fica a pergunta: 
“Onde você está?” Quem de nós vai responder 
com um convicto: “Aqui estou, ó Deus!”? Você 
está disposto a fazer a vontade de Deus? 

Em 2020 com um dia a mais (Ano bissexto) 
serão várias oportunidades para conhecermos mais 
do amor de Deus e assim, viver compartilhá-lo. 
Não fique de fora, participe para então responder: 
“Estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade.” 
Novo ano, novas e convictas decisões com as 
bênçãos de Deus que lhe estão reservadas. 

 

Pr. Jacson Junior Ollmann 

 

Aniversariantes de Fevereiro 
 

Cultos em 
Louvor e 

gratidão a 
Deus. 

 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-43120983
http://www.celcfloripa.com.br/
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DOMINGO 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

    
 

 
 

1  
*Atividades 
Pastorais 

  2      4º Domingo após Epifania 3 4 
*Reunião 

Diretoria CELC 

5 
*Atividades 
Pastorais 

6 
Reunião de Servas 

14h30 

7 
*Atividades 
Pastorais 

8   
CULTO em Palhoça 

às 19h30min 

 

CULTO em 
Palhoça às 9h 

 

 
Salmo 15 

Miquéias 6. 1 – 8 
1 Coríntios 1. 18 – 31 

Mateus 5. 1 – 12. 
 

 9      5º Domingo após Epifania  10 11 
*Atividades 
Pastorais 

12 
*Atividades 
Pastorais  

13 
Coral 20h 

  

14  
Reunião de 

Leigos às 19h30 

15  
*Atividades 
Pastorais 

 
 

 
Jovens 14h 

 
Salmo 112. 1 – 9 
Isaías 58. 3 – 9a 

1 Coríntios 2. 1 – 12 
Mateus 5. 13 - 20 

 

 16     6º Domingo após Epifania 17 18 
*Reunião 

Diretoria CELCF 
 

19 
*Atividades 
Pastorais 

20 
Coral 20h 

21 
*Atividades 
Pastorais 

22  
 

CULTO em Palhoça 
às 19h30min 

 
 

CULTO em 
Palhoça às 9h 
Jovens 14h 

 

Salmo 119. 1 – 8 
Deuteronômio 30. 

15 – 20 
1 Coríntios 3. 1 – 9 
Mateus 5. 21 - 37 

 

 23     A transfiguração do Senhor 24 25 
Término Retiro 
de Carnaval às 

12h. 

26 
Quarta Feira de 

Cinzas. 

27 
Coral 20h  

28 
*Atividades 
Pastorais 

29  
 

*Atividades 
Pastorais 

 
 

Retiro de Carnaval 
Início às 12h. 

 
Salmo 2. 6 – 12 

Êxodo 24. 8 – 18 
2 Pedro 1. 16 – 21 
Mateus 17. 1 - 9 

 
 

 


