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O  G L O B O  T E R R E S T R E  E S T Á  C O M  F E B R E ?

É fácil de se entender, que em curto prazo não há como
reverter esta situação. Ninguém pode de imediato deixar de utilizar
seu carro, seu fogão a gás, sua fábrica... Porém, temos um
grande problema e a responsabilidade é de todos. Temos que
optar pela busca de energias que não poluam a natureza, ainda
que seja em médio ou em longo prazo, e também, reduzir o
custo de seu uso. Se outros países conseguem servir o povo
com energia a um custo baixo, porque no Brasil temos que pagar
tão caro?

Com o aquecimento
global, os vegetais
existentes nas águas dos
mares, dos oceanos e os
vegetais continentais
sofrerão fotossínteses
intensivas, transformando
o gás carbônico em
alimento e também em

ALTERNATIVAS PARA
SOLUÇÃO DO PROBLEMA

 Captação e uso de energia
eólica (gerada pelo vento), que não
polui e os equipamentos são de baixo
custo. Toda nossa orla marítima, que
é imensa, possui vento abundante
como também os enormes planaltos

brasileiros ricos em energia eólica, prontos para nos servir
com energia sem poluição.

 A utilização de energia solar,
que já está sendo bastante utilizada,
pois estão surgindo novos tipos de
baterias e motores elétricos mais
econômicos que facilitam seu uso.
Muitos já estão usando também placas de captação de energia
solar em residências e indústrias. Estamos torcendo para que
haja união científica e política, para que possamos deslanchar
finalmente em busca desta energia para benefício de todos.

 A energia atômica poderá ser
utilizada com sucesso, desde que se tome
o devido cuidado para que não haja
vazamento de elementos radioativos. As
usinas nucleares já são realidade, e
estamos prosperando para em breve
sermos beneficiados com essa energia.

Estamos pagando muito caro por qualquer tipo de energia
no Brasil, e esperamos a conscientização rápida dos políticos
e autoridades em favor do povo brasileiro.

 Usinas Hidrelétricas. Já
estamos utilizando “energia limpa”
proveniente de usinas movidas pela
queda de água. O Brasil ainda tem
muitos recursos que poderá utilizar.
Já existem projetos para ampliar
em breve, a captação dessa energia natural.

A NATUREZA
ESTÁ AJUDANDO

oxigênio. É a natureza combatendo seu próprio mal, retirando
assim o excesso de CO2 (gás carbônico) do meio ambiente. É
bom lembrar que mais de 90% do oxigênio que respiramos é
produzido por vegetais marinhos.

necessita de muita pressão para ser liqüefeito. Porém, já
temos tecnologias avançadas, faltando apenas boa vontade.

 Utilização do hidrogênio.
Esse, que ao reagir com o
oxigênio libera água e energia
limpa, sem poluição. A
dificuldade é que o hidrogênio

O QUE VAMOS
FAZER AGORA?

Com a fotossíntese acelerada, a
captação do gás carbônico é
intensiva e a alta concentração do
mesmo diminui. Isto quer dizer que o
“efeito estufa” irá apenas diminuir
diante da quantidade exagerada de
CO2 que é despejado na natureza

diariamente. Mas ainda estaremos sofrendo  com as prejudiciais
mudanças climáticas, se nada for feito em breve.

A natureza pede socorro! Sejamos coerentes em atender o
seu chamado começando por mim e por você. Quanto mais
depressa conseguirmos optar pelo uso de "energia limpa", isto
é, que não polua o ar mais depressa estaremos em segurança
em nosso Planeta. Temos que parar de usar combustíveis para
produzir energia, pois a combustão produz desgraças ecológicas
irreversíveis na fauna, na flora, nas águas e na topografia terrestre.

No mês de fevereiro desse ano em União da Vitória,
presenciei um período intensivo de chuvas. Entre os dias 18
a 21 de fevereiro choveu intensivamente. Era água caindo em
uma quantidade tão grande como nunca havia visto.

 É evidente que o mundo está diferente. O clima mudou.
Enchentes e secas mostram isso. Chove demais em alguns
lugares e em outros não chove há anos. Os meios de
comunicação estão noticiando - e de forma divergente -
acontecimentos anormais, tragédias e catástrofes na natureza
e no mundo inteiro, inclusive sugerindo que seria o prenúncio
de um caos total ao Ecossistema.

Os rios, mares e
oceanos estando mais
quentes intensificam a
evaporação, daí ocorrem,
chuvas mais abundantes,
granizos, tempestades,
inundações, prejuízos e

mortes lamentáveis. A natureza sendo agredida, ela agride
também.

Não podemos ficar sem reação diante de tudo isso, e ficar
apenas assistindo como espectadores. Temos que partir para
a ação! Todos têm que se conscientizar, preservando e
salvando o que é nosso: o PLANETA TERRA.

De fato estamos com gás
carbônico (CO2) em concentração
alta, o que resulta num aquecimento
denominado como “efeito estufa”.

A combustão libera gás
carbônico e vapor de água. As
grandes queimadas de pastagens e
de florestas, o funcionamento de
veículos de toda espécie, as fábricas
que utilizam combustíveis, os
fogões a gás ou à lenha, todos
juntos estão poluindo a atmosfera
por causa do gás carbônico que exalam. Estamos utilizando
quase que somente energia proveniente da queima de
produtos que poluem e contaminam a natureza.

EFEITO ESTUFA

A AÇÃO TEM REAÇÃO
EM SENTIDO CONTRÁRIO

Professor Pastor Heinz Siegfried Franzen

O Professor Heinz, licenciado pela UFPR em Química e Física, descreve de forma simples
a grande crise que estamos enfrentando em nosso Ecossistema

ESCOLA BÍBLICA DAS CRIANÇAS COM AS
PROFESSORAS EMANUELE E PATRÍCIA

NO DIA 3 DE FEVEREIRO FOI EMPOSSADA A DIRETORIA ELEITA (DIA 27 DE
JANEIRO) PARA DIRIGIR PELOS PRÓXIMOS DOIS ANOS A ASSOCIAÇÃO

DE MORADORES DO BAIRRO RIO D`AREIA

CRIANÇAS NA ESCOLA BÍBLICA SOB A LIDERANÇA DA PROFESSORA MIRIAN

ORAÇÃO DURANTE O CULTO DOS JOVENS QUE OCORRE AOS SÁBADOS A PARTIR DAS 18 HORAS, ONDE TAMBÉM HÁ MUITO LOUVOR E ADORAÇÃO

PASTOR IRAN DA CIDADE DE LAGES CANTANDO NO RETIRO DE CARNAVAL
REALIZADO PELO GRUPO MISSIONÁRIO DE JOVENS DA 2a I.E.Q.

 OS NOMES DOS 11 BATIZANTES SÃO: ADELIR, ALAOR, DÉBORA, EDNILSON,
ELISANDRA, JENIFFER, JHONATAN, MARINA, RICARDO, ROSALINA E SIMONE

FLAGRANTE DA PROFESSORA MIRIAN DURANTE O ACAMPADENTRO

20/02/2007

BATISMO
RETIRO DE JOVENS

BATISMO
RETIRO DE JOVENS
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Estive em União da Vitória pela primeira
vez no mês de janeiro deste ano, e confesso
que fiquei muito feliz em conhecer os membros
da 2ª I.E.Q., onde meus pais são os pastores.
Pude também ministrar e compartilhar
experiências com eles. Isto tudo foi excelente
para meu Ministério, minha vida, e para minha
família que também estava presente.

Com certeza pretendo retornar o mais breve
possível, conhecer ainda melhor as duas
cidades e toda a região, e também rever esse
povo tão alegre que me recebeu com tanta
hospitalidade.

Na publicação desta 3a Edição, estamos
simbolicamente “cravando as estacas”, para
estarmos juntos mensalmente com este
Jornal, anunciantes e leitores.

Estou me colocando à disposição para
qualquer informação ou sugestão que possa
melhorar ainda mais o Jornal Voz de União.

Eng. Edson de Almeida
e Franzen

   pstvirtual@yahoo.com.br

Presidente do Jornal
Voz de União

"...e corramos, sem"...e corramos, sem"...e corramos, sem"...e corramos, sem"...e corramos, sem
desanimar, a corridadesanimar, a corridadesanimar, a corridadesanimar, a corridadesanimar, a corrida

que está à nossaque está à nossaque está à nossaque está à nossaque está à nossa
frente."frente."frente."frente."frente."

(Hebreus 12:1b)



Vale do Iguaçu, Março de 2007Página 3

confrontado com essa afirmação quando as nações da terra se
ajuntarem para batalhar contra Jerusalém!

OS PASSOS DE ISRAEL RUMO À PAZ

Parece que a única solução em relação à Terra Santa é
seguir o rumo de uma paz negociada. Apesar dos confrontos
com os palestinos, finalmente não restará alternativa. A
possibilidade do aumento de comércio através das fronteiras
dos países é muito tentadora, e não há dúvida de que a economia
de Israel continuará a crescer fortemente.

Essas expectativas positivas jamais mudarão a Palavra
Profética. Jesus disse: “Eu vim em nome de meu Pai, e não me
recebeis; se outro vier em seu próprio nome, certamente, o
recebereis” (João 5:43). Israel está a caminho de se tornar parte
integrante do último império gentílico (não cristão) do mundo e
aceitará o anticristo.

Apenas quando compreendemos esses acontecimentos
pelo prisma espiritual, podemos começar a entender o que está
ocorrendo no mundo político, econômico e religioso. Com isso
em mente, iremos compreender melhor o desenrolar dos eventos
políticos no mundo de hoje. Se não tivermos conhecimento dos
resultados finais, poderemos ser facilmente levados pelo
entusiasmo da falsa paz que será anunciada.

O ANTICRISTO: O MESTRE DO ENGANO

Quando a Palavra de Deus identifica a obra do anticristo,
lemos em 2 Tessalonicenses 2:7-11: “Com efeito, o mistério da
iniqüidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele
que agora o detém; então, será, de fato, revelado o iníquo, a
quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o
destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento
do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, e
sinais, e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça
aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade
para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes
manda a operação do erro, para darem crédito à mentira”.

Esse texto bíblico deixa dois pontos bastante claros:
primeiro, a obra do anticristo será bem-sucedida através do
engano e, segundo, a rejeição à oferta do amor de Deus (João
3:16) é o motivo pelo qual as pessoas crerão numa mentira.

Por essa razão, mais do que nunca devemos gravar em
nossas mentes e em nossos corações aquilo que o Senhor
Jesus ensinou a Seus discípulos: “É como um homem que,
ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos
seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena
que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da
casa: se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela
manhã; para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache
dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai!”
(Marcos 13:34-47).

Arno Froese

Apesar dos surpreendentes e espantosos acontecimentos
experimentados nestes dias, o maior de todos os sinais do fim
dos tempos - e, contudo, o menos enfatizado - é o retorno do
povo judeu à Terra Prometida e a fundação do Estado de Israel.

O TESTEMUNHO DE CHARLES SPURGEON

É necessário olharmos mais meticulosamente para o
restabelecimento dessa nação à luz das profecias. No decorrer
do tempo, foi pequeno o número de servos do Senhor que O
seguiram de todo o coração e aos quais foi dada a capacidade
de reconhecer os acontecimentos futuros. Charles Spurgeon foi
uma dessas pessoas.

Antes de Israel voltar a tornar-se uma nação, quando
aparentemente era impossível que os judeus retornassem para a
Terra Prometida, Spurgeon ensinou que isso aconteceria,
exatamente como se lê em Ezequiel 36 e 37. O significado desse
texto bíblico, conforme o contexto revela, é muito evidente. Diante
do significado dessas passagens, haverá primeiro uma
restauração política dos judeus em sua própria terra e um retorno
à sua própria identidade nacional. Em segundo lugar, existe no
texto e em seu contexto uma declaração muito clara de que
haverá uma restauração espiritual, uma real conversão das tribos
de Israel ao Senhor. Eles haverão de gozar de uma prosperidade
nacional que os tornará famosos; mais ainda, serão tão gloriosos
que Egito, Tiro, Grécia e Roma esquecerão sua própria glória à
luz do grande esplendor do trono de Davi. Se as palavras têm
significado real, este deve ser o sentido desse capítulo.

Eu jamais quero aprender a arte de distorcer o significado
que Deus atribuiu às Suas próprias palavras. Se a Bíblia diz algo
de maneira clara e transparente, então é isso mesmo que devemos
entender. O sentido literal e o significado dessa passagem - que
não podem ser negados nem espiritualizados -, deixam claro
para nós que tanto as duas quanto as dez tribos de Israel
serão restauradas em sua própria terra, e que um rei
governará sobre elas.

O ANELO DE ISRAEL PELA PAZ

Analisemos o desenvolvimento progressivo que está
acontecendo e que conduzirá Israel a uma união com a “nova
ordem mundial” dominada pela Europa. Apesar dos constantes
conflitos, vemos Israel procurando a paz com seus inimigos, não
por terem adotado uma nova filosofia que os faz amar uns aos
outros, mas pelo anseio por uma paz negociada. Muitos em Israel
estão fascinados com a possibilidade de viver em paz com seus
vizinhos árabes. Eles acham que essa paz realmente poderá ser
alcançada. Mas a Bíblia diz: “Quando andarem dizendo: Paz e
segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como
vêm as dores de parto à que está para dar à luz; e de nenhum
modo escaparão” (1 Tessalonicenses 5:3).

ISRAEL: O OBJETO DA PROFECIA

Fazemos bem em compreender que os sinais do fim dos
tempos dados pelo Senhor são especificamente direcionados a
Israel. Quando Jesus explicou os eventos dos tempos finais a
Seus discípulos juntamente com os sinais que aconteceriam
antes de Sua volta, Ele endereçou essas palavras ao povo de
Israel.

Temos duas características muito claras mencionadas em
Mateus 24, que identificam esse povo:

1. “Então, os que estiverem na Judéia fujam para os
montes” (versículo 16). Isto é uma referência geográfica, e não
diz respeito à Igreja de Jesus Cristo. Se vivemos nos Estados
Unidos, no Canadá, na Europa, ou em outras partes do mundo,
não somos conclamados a fugir para as montanhas da Judéia,
pois as palavras foram dirigidas aos “que estiverem na Judéia”.

2. Além disso, Jesus está mencionando um motivo de
oração: “Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem
no sábado” (Mateus 24:20). O sábado foi dado apenas aos judeus.
Lemos nas Sagradas Escrituras, com relação ao sábado: “Tu,
pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: Certamente,
guardareis os meus sábados; pois é sinal entre mim e vós nas
vossas gerações; para que saibais que eu sou o SENHOR, que
vos santifica” (Êxodo 31:13). Portanto, Israel é o grande sinal
dos tempos do fim para os gentios (não cristãos) e para a Igreja!

O ANTIGO PECADO DE ISRAEL

Quais os objetivos de Israel para o futuro? Hoje a nação de
Israel está sendo confrontada com seu antigo pecado, com o
pecado que cometeu como nação. Há quase 3500 anos o povo
de Israel já estava na Terra Prometida. Deus havia cumprido tudo
o que prometera a eles com relação à entrada na terra, mas
Israel recusou-se a ser o povo escolhido por Deus, negou-se a
ser uma nação singular e diferente, e deixou de fazer Sua vontade.

Deus identificou a razão mais profunda dessa rejeição ao
dizer que o povo de Israel simplesmente não queria que Deus o
governasse. Eles rejeitaram abertamente as palavras de Deus
ditas através de Moisés: “Porque sois povo santo ao SENHOR,
vosso Deus, e o SENHOR vos escolheu de todos os povos que
há sobre a face da terra, para lhe serdes seu povo próprio”
(Deuteronômio 14:2). Que promessa tremenda! Israel deveria estar
acima “...de todos os povos que há sobre a face da terra”.

Através da História sabemos que muitas nações têm
procurado sobrepor-se a todas as outras nações. Hoje isso é
muito evidente nos Estados Unidos. Os americanos consideram
que os EUA são uma nação especial. A maioria dos americanos
reivindica que os Estados Unidos são a maior nação da história
do mundo. Muitas nações antes deles cometeram o mesmo
pecado, mas a poeira de suas ruínas testemunha contra elas.

UMA NAÇÃO SANTA DE CRISTÃOS

Quem somos nós cristãos? A resposta está em 1 Pedro
2:9: “Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes
as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua
maravilhosa luz”. Nós, a Igreja de Jesus Cristo, também somos
um povo eleito. Somos uma geração escolhida. Somos uma
nação santa. Mas essa nação santa não pode ser comparada
ou identificada com quaisquer nações políticas, como os Estados
Unidos, o Canadá, a França, a Inglaterra, a China ou outra nação
do mundo. Essa nação santa habita entre as nações do mundo,
e cada membro dessa nação santa é conhecido pessoalmente
pelo próprio Senhor.

Tudo indica que essa nação santa está prestes a se
completar, e quando isso acontecer, quando o último dos
gentios for agregado à Igreja, seremos arrebatados pelo nosso
Senhor, para estarmos em Sua presença por toda a eternidade!

O CLAMOR DE ISRAEL POR UM REI

O anseio rebelde de Israel em tempos antigos, ao pedir
um rei ao profeta Samuel para ser “como as outras nações” (veja
1 Samuel 8:5-7), não desapareceu simplesmente. Ao contrário,
ele atingiu seu auge 1000 anos mais tarde. Em João 19:15 está
escrito: “...Não temos rei, senão César!” Todo o peso da afirmação
dos antepassados, refletindo o desejo de serem parte da família
das nações, de serem como qualquer outro povo, atingiu, então,
a realização: “...Não temos rei, senão César!” Israel ainda será

(42) 3523-1617
Rua Wenceslau Braz, 1020

Bairro São Pedro
Porto União - SC

Doces, Salgados para Festas,
Aniversários, Casamentos e

Eventos em Geral

MARLI EDITE FRANZMARLI EDITE FRANZMARLI EDITE FRANZMARLI EDITE FRANZMARLI EDITE FRANZMARLI EDITE FRANZMARLI EDITE FRANZMARLI EDITE FRANZMARLI EDITE FRANZMARLI EDITE FRANZ

Encomenda:
Iolanda MelloIolanda MelloIolanda MelloIolanda MelloIolanda Mello

(42) 3522-2918

(42) 9927-7463
Rua Leão Bartoski, 103

esquina com a R. João Barboza - São Brás

UNISSEX

C
LE

O
 H

A
IR

Salão da CleomaraSalão da Cleomara

Rua Coronel Amazonas, 49 Fone: (42) 3522-4988

Ivon:
9408-1055

Max:
8403-0905

E-mail: isinformatica@waw.com.br

União da Vitória - PR

Compra

Vende

Troca

Financia

Consigna

LOJA 1: Av. dos Ferroviários, 1121 -  São Pedro - Fone: 3522-5530
LOJA 2: Rua Sete de Setembro, 875 - Centro - Fone: 3523-7355

BARULHO
Veículos

GRUPO FAMILIAR NA CASA DO
PASTOR JOÃO MARIA DOS SANTOS

CEIA DO SENHOR NA 2a I.E.Q. NO DIA 4 DE FEVEREIRO

CAMPANHA COM O
CONFERENCISTA
INTERNACIONAL

PASTOR
ALESSANDRO

ORTENSE
(Formado pela

Global Awakening
do Ministério
Randy Clark

TORONTO - CA)
REALIZADA NO

COMEÇO DO ANO

CAPELA MISSIONÁRIA DA 2a I.E.Q.
NA LIMEIRA "A TODO VAPOR"

COREOGRAFIACOREOGRAFIA

REUNIÃO DO GRUPO
MISSIONÁRIO DE

MULHERES

PASTORA MARIA JOSÉ FRANZEN E PASTOR HEINZ S. FRANZEN
EM JERUSALÉM - ISRAEL

GRUPO MISSIONÁRIO DE JOVENS (G.M.J.) DA 2a I.E.Q.,
SE ORGANIZANDO PARA UM EVANGELISMO
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* Chás Naturais

* Sementes

* Produtos a Granel

* Granolas

* Confeitos para Bolos

* Chocolates

* Produtos Naturais

* Frutas Cristalizadas

* Condimentos

* Sucrilhos

* Vinhos

Av. João Pessoa, 2884 - Bairro São Pedro
Fone: (42) 3522-6270 / 9975-1925Fone: (42) 3522-6270 / 9975-1925Fone: (42) 3522-6270 / 9975-1925Fone: (42) 3522-6270 / 9975-1925Fone: (42) 3522-6270 / 9975-1925Porto União - SC

Palavras do
Pastor Franzen

Estamos sendo testemunhas, dia
após dia, do cumprimento da Palavra
de Deus. É gratificante servir a um
Deus Verdadeiro e ter a certeza de que
Ele é Fiel. Ele cumpre o que promete.
Os sinais, os prodígios e os milagres
estão acontecendo em nosso meio, e
isso faz com que tenhamos a certeza
de que estamos servindo a um Deus
Todo Poderoso.

Ele submeteu a tornar-se homem
como nós e a morrer numa cruz, mas
provou que era Deus ao ressuscitar
ao terceiro dia e vencer a morte!

Jesus disse: “Em verdade em
verdade vos digo, aquele que crê em
mim, também fará as obras que Eu
faço. E as fará maiores do que estas,
porque Eu vou para o Pai”. (João l4:l2).

Você, caro leitor, é nosso convidado

"...Deus me deu"...Deus me deu"...Deus me deu"...Deus me deu"...Deus me deu
o trabalho deo trabalho deo trabalho deo trabalho deo trabalho de

defender odefender odefender odefender odefender o
Evangelho."Evangelho."Evangelho."Evangelho."Evangelho."

(Filipenses 1:16b)

Pastor Titular da 2ª
Igreja do Evangelho

Quadrangular de
União da Vitória

    DEUS SEJA LOUVADO!

especial! Venha comprovar a
veracidade da Palavra de Deus e fazer
parte também, dessa grande família. Entrevista Exclusiva com o Presidente da Câmara de UniãoEntrevista Exclusiva com o Presidente da Câmara de UniãoEntrevista Exclusiva com o Presidente da Câmara de UniãoEntrevista Exclusiva com o Presidente da Câmara de UniãoEntrevista Exclusiva com o Presidente da Câmara de União da Vitória da Vitória da Vitória da Vitória da Vitória

Jornal Voz de União: Como o senhor é também grande
colaborador das igrejas cristãs, foco principal deste jornal,
gostaríamos antes que se apresente aos nossos leitores.

CFMJ – Sou Cordovan Frederico de Melo Junior, estou
exercendo meu 2o mandato na Câmara de Vereadores de União
da Vitória, sendo que fui Presidente do Poder Legislativo em 2004
e neste ano novamente reconduzido ao cargo para dirigir esta
Casa de Leis durante os anos de 2007 e 2008.

Exerço a função de Professor por mais de 30 anos em
educandários de União da Vitória e Porto União, pertenço à
Academia de Letras do Vale do Iguaçu e também faço parte da
ACAF, órgão que pertence à Igreja Sagrado Coração de Jesus
em União da Vitória.

Jornal Voz de União: Quais são as ações desta Câmara
de Vereadores nestes próximos dois anos de mandato?

CFMJ  –  A Câmara de Vereadores tem por finalidade,
embora seja um poder autônomo e independente, a contribuir com
o Executivo na aprovação de projetos de lei, requerimentos e
indicações que resultam em avanços na área de saúde, da
educação, na segurança, esportes, social e cultural, visando uma
melhor qualidade de vida para a nossa população.

Jornal Voz de União: O que o senhor espera do Governo
Estadual para estes próximos anos?

CFMJ – Espero que o governador reeleito Roberto
Requião, que teve no Prefeito de União da Vitória um aliado de
campanha, cumpra as promessas e mande recursos para a nossa
região, para que possamos voltar novamente a ser uma cidade e

região pólo como já fomos outrora.
Jornal Voz de União: E o turismo de União da Vitória como

está?
CFMJ – Embora tenhamos vários pontos turísticos, citarei apenas

três que com certeza são os de maior relevância em nossa região:
1) a rota das cachoeiras que com as melhorias, principalmente

de acesso, que estão sendo executadas, serão com certeza, amplamente
exploradas, mas com sustentabilidade;

2) o Morro do Cristo que após o término do acesso asfaltado,
será sem dúvida um cartão postal de nossas cidades;

3) e o nosso Rio Iguaçu que, agora com os investimentos de
vários empresários, começa a ser explorado pela parte turística.

O Jornal Voz de União encerra a entrevista concedendo um
espaço livre para as considerações finais.

Cordovan Frederico
de Melo Junior – Quero
agradecer a este conceituado
órgão de divulgação, o espaço
que a mim foi cedido e coloco a
Câmara de Vereadores de União
da Vitória à disposição de todos
os munícipes de nossa região,
pois acima de qualquer cargo
que se ocupa, penso em
primeiro lugar no bem
coletivo da cidade em que nasci e pretendo ficar por toda minha vida.
Muito Obrigado. Entrevista concedida em 2 de março 2007

R u a  A n d r é  J u k ,  5 3 4

Fone: (42) 3523-2050
Bairro Limeira

Av. Getúlio Vargas, 435 - Porto União - SC
Fone:  ( 42 )  9 102 -7147

Pastor Heinz S. Franzen
&

Pastora Maria José Franzen

Ministério

"E  conhecereis a
Verdade, e a Verdade vos

libertará."  (João 8:32)
Rua Walfrido Brünquell, 103

Rio D'Areia - União da Vitória - PR

Programa Vida com Jesus
com o Pastor Franzen.

De Segunda a Sexta, 10 horas da
manhã na Rádio União AM 1070 MHz

Programa Vida com Jesus

Radialista Eloir MartinsRadialista Eloir Martins

ESCOLA DE LÍDERES REALIZADA AOS DOMINGOS ÀS 18 HORAS
ONDE O PASTOR FRANZEN E A PASTORA MARIA JOSÉ FRANZEN

ESTÃO NA LIDERANÇA

O Conselho de
Pastores

reúne-se toda
a 2a feira na

Igreja Batista
(ao lado da

Rodoviária de
União da
Vitória).

Estive meditando muito a respeito da capacidade de homens
de Deus, do Velho Testamento, que profetizaram milhares de anos
atrás, a respeito de verdades científicas de nossos dias, as quais só
foram confirmadas após estudos profundos, com coletas de dados
estafantes, testes e experiências detalhadas.

     No livro de Isaías no capítulo 40 versículo
22 está escrito que Deus está assentado
sobre o GLOBO TERRA... É embaraçoso
e intrigante para nós seres humanos,
pensar que no tempo dos navegadores das
caravelas, por volta do ano 1500 (época da
descoberta do Brasil - milhares de anos

após Isaías), estarem os navegadores com medo de caírem em grandes
abismos ou precipícios - conforme relata a história  - por não saberem
que a Terra era um globo.

No livro de Jó, capítulo 26 versículo 7, está escrito: “Deus
estendeu o céu sobre o vazio e suspendeu a terra por cima do nada.”
(terra essa se referindo ao Globo Terra). Em outra tradução: “Deus
estende o norte sobre o vazio; suspende a terra sobre o nada.”

conseguiu provar a veracidade das revelações de Jó.
No livro de Eclesiastes capítulo 3 versículo 14 está escrito:

"Sei que tudo o que Deus faz durará eternamente; nada se lhe deve
acrescentar, e nada se lhe deve tirar. Isto faz Deus para que haja
temor diante dele."

No tempo de Jó não havia
conhecimento geográfico e científico
suficiente que desse ao profeta noção
de norte ou sul, nem de que o GLOBO
TERRA vagasse sobre o nada. A
afirmativa de Jó não se baseou na ciência
da época, mas, unicamente em
revelação divina. Somente milhares de
anos depois, é que o mundo científico

Como poderia Salomão em sua época conhecer o conteúdo científico
de descobertas recentes, por exemplo: Neste mundo nada se cria e nada
se perde, tudo se transforma ou que o gás carbônico reage com a água na
presença da luz e fornece alimento mais oxigênio (fotossíntese) ou que o
alimento reage com oxigênio e fornece gás carbônico e vapor de água
(combustão). É evidente que só tem uma explicação, Salomão teve
exclusivamente uma revelação de Deus.

No livro de Hebreus capítulo 11 versículo 3 está escrito: “É pela fé
que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo
que pode ser visto, foi feito do que não se vê.”

No livro de Daniel, no capítulo 2 versículo 44 está escrito: “Mas, nos
dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais
destruído. Este reino não passará a outro povo, mas, acabará e consumirá
com todos estes reinos, e será estabelecido para sempre.” Como é que
Daniel poderia, cerca de 550 anos antes de Jesus nascer, saber que um
reino eterno se estabeleceria após o reinado romano. Jesus Cristo, nasceu
na época revelada por Daniel e o seu reinado de amor e de graça vem
predominando sobre todos os reinos.

   O autor, cerca de quase 2000 anos atrás, não tinha
conhecimento científico consistente. Muitos anos depois é
que os cientistas descobriram que água não é feita de água,
e sim de hidrogênio e oxigênio, e que o açúcar não é feito
de açúcar, mas sim de carbono, hidrogênio e oxigênio.  Diante
de evidências tão claras, somos obrigados a crer na divina
revelação.

É deslumbrante meditar a respeito das
revelações divinas dadas a homens de Deus, cujas
mensagens proféticas levaram milhares de anos para
que cientistas estudando e pesquisando
intensivamente, chegassem à conclusão da
veracidade das revelações proféticas.

 Professor Pastor Heinz Siegfried Franzen

O Professor Heinz relata profecias científicas de milhares de anos atrás, confirmadas por cientistas recentemente

Horários de ReuniãoHorários de ReuniãoHorários de ReuniãoHorários de ReuniãoHorários de Reunião

Cura Divina e Libertação

1o DOM.:

Família no Altar
Oração
Tarde dos Milagres

Louvor e Adoração

Escola Bíblica

Mocidade

DOMINGO:
DOMINGO:

TERÇA:

SEXTA:
QUARTA:

SÁBADO:
SÁBADO:

19:30h
19:30h

18:00h

15:00h

19:30h

19:30h

18:00h
09:00h Ceia
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