ANIVERSÁRIO DE UNIÃO DA VITÓRIA dia 27 de março de 2007. 117 anos de emancipação política com direito a um bolo de 117 metros.

Cachoeira da Cidade de Porto Vitória (Paraná).
Um dos pontos turísticos mais visitados da Região.

Pausa para uma foto durante o CULTO DAS FAMÍLIAS dia 1o de abril de 2007.
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Vale do Iguaçu - Abril de 2007

QUEM SOMOS E
PARA ONDE VAMOS?
O Professor Heinz licenciado em Física pela
UFPR, faz considerações a respeito
da origem do Universo
Recentemente li uma reportagem de cientistas europeus,
que localizaram uma galáxia a 13 bilhões de anos luz da Terra.
Num primeiro exame parece algo sem grande importância,
porém, tendo em vista que a luz viaja a 300.000 km/s ou a
108.000.000 km/h. A notícia se torna interessante e envolvente
para quem é curioso. Ainda mais lembrando que a luz ilumina,
aquece, cria acústica, gera movimento, faz magnetismo e ainda
com ela se gera eletricidade direta ou indiretamente.

O QUE SIGNIFICA 13 BILHÕES DE ANOS LUZ?
Significa que em 1 dia de 24 horas a luz percorre a
distância de 2.592.000.000 km, e em um ano de 365 dias
percorre 946.080.000.000 km. Isto é um “ano luz ”, ou seja, a
d i s t â n c i a p e r c o r r i d a p e l a l u z e m u m a n o, que são
novecentos e quarenta e seis bilhões e oitenta milhões de
quilômetros. Em 13 bilhões de anos, ela percorre a distância
de 12.299.040.000.000.000.000.000 km. São doze sextilhões,
duzentos e noventa e nove quintilhões e quarenta quatrilhões
de quilômetros, que correspondem a 13 bilhões de anos luz.
Os aparelhos utilizados atualmente são muito eficientes, e com
eles os estudiosos vasculharam ano após ano o Universo e
não encontraram vida, nenhum sinal de que já tenha havido
alguma plantinha ou bichinho. Isto tem impressionado os
cientistas: vida só na Terra?

se falava a respeito do final dele, mas, se no final tivesse uma
parede ou coisa parecida, é de se entender que atrás dela
teria que haver algo. Portanto, não conseguimos entender
como seria o fim do Universo.

QUAL É O TEMANHO DO UNIVERSO?
A expressão “Tamanho do Universo”, não tem sentido
diante do conhecimento científico dos nossos dias. Sabemos
que o Universo é grande, tão grande que não dá para medir.
O amor de Deus é grande, tão grande, sem medida e sua
misericórdia dura de geração em geração. E foi Ele que criou
todas as coisas de maneira incontestável. E como Ele é
infinitamente poderoso e ilimitado em tudo, acredito, que não
criaria um Universo limitado.

COMO E QUANDO AS ESTRELAS
FORAM FORMADAS?
Não posso deixar de ter a curiosidade em querer saber,
quando e como as estrelas foram feitas e nesta busca estão
também os cientistas, além dos religiosos que talvez não
sejam cientistas.
O mundo científico se interessa não só pelas estrelas,
mas, por tudo o que existe no Universo e acreditam que tenha
surgido a partir de uma grande explosão. Alguns defendem
que tudo surgiu a partir de uma concentração de matéria do
tamanho da cabeça de um alfinete, e que ao explodir formou
tudo o que existe. É fácil entender que possa ter havido
explosão, mas o que não dá para entender é que a partir daí
tudo foi se evoluindo até chegar a tudo que existe hoje. Seria
quase como a explosão de uma tipografia: as letras se
juntariam com a explosão e se formaria um dicionário
enciclopédico, com as mensagens em ordem alfabética, tudo
de forma lógica e inteligente.
Os cristãos consideram o capítulo 1º de Gênesis,
versículos 1, 2 e 3, onde Deus disse: “Haja luz e ouve luz; e viu
Deus que a luz era boa”. É neste momento que as estrelas
foram criadas e possivelmente houve a explosão.

COMO POSSO SABER SE HOUVE EXPLOSÃO?
O Sol está explodido e
também todas as estrelas: é
como uma bomba atômica
que não parou de explodir, é
um barulho muito forte e
contínuo, com isto liberando
luz em quantidade muito
grande. A explosão ainda
existe em todas as estrelas,
daí se presume que na sua
formação,
evidentemente,
houve explosão.

OS CIENTISTAS VIRAM A GALÁXIA
OU SOMENTE A LUZ DELA?
O mais impressionante é que os cientistas ao perceberem
a galáxia, viram apenas a luz que viajou 13 bilhões de anos
para chegar até nós. Eles viram na verdade uma galáxia que
a 13 bilhões de anos estava lá. Portanto, olharam para um
grande grupo de estrelas que existiu e que hoje é difícil saber
se ainda existe. É fácil de provar que o Sol ainda está ali a
150.000.000 km de distância da Terra, tendo em vista que a
sua luz leva apenas 500 segundos para ser vista aqui em
nosso Globo Terrestre.

ESTA GALÁXIA ESTARIA NO FINAL DO UNIVERSO?
Os astrônomos estão mais do que cientes de que esta
galáxia não está no final do Universo. Houve tempo em que

Como podemos perceber, os religiosos e os cientistas
crêem quase na mesma coisa. E ainda é de se considerar, de
que a maioria dos cientistas, hoje, é religiosa.
A busca detalhada da origem de todas as coisas, a partir
de recursos científicos rigorosamente examinados e testados,
faz com que eles sejam convencidos, diante dos resultados
de suas pesquisas, de que há um Arquiteto Supremo, uma
Inteligência Superior que rege todo o Universo.

BATIZANTES recebendo o Certificado e a Carteirinha de Membro dia 25/03/2007.

BATISMO realizado pela 2 a I.E.Q. dia 25/03/2007.

Cleomara

Rua Leão Bartoski, 103
esquina com a R. João Barboza - São Brás
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E DISSE DEUS: HAJA LUZ
Deus disse haja luz,
Ele não disse haja
matéria, pois, feita a luz,
estava também feita a
matéria. Como vemos a
Ciência e a Palavra de
Deus andam juntas.
É bom lembrar que a
luz enviada pelo Sol tem
origem na transformação
de matéria em luz.
Todas as Estrelas estão tendo reações atômicas
contínuas e transformando matéria em luz. A quantidade
de matéria das Estrelas está diminuindo, e a enorme
quantidade de luz enviada para o Universo, provavelmente,
está se transformando em matéria novamente.

ONDE É QUE NÓS ENTRAMOS NESTA HISTÓRIA?
No livro de Efésios no capítulo primeiro e versículo 4
está escrito: “ANTES DA CRIAÇÃO DO MUNDO, Deus já
nos havia escolhido para pertencermos a Ele, sendo unidos
com Cristo, a fim de sermos somente Dele e estarmos sem
culpa diante Dele. Por causa do seu amor por nós; em outra
tradução: “ANTES DA FUNDAÇÃO DO MUNDO, Deus nos
elegeu Nele para sermos santos e irrepreensíveis diante Dele
em amor”.
É fácil de se entender, que na
criação de todas as coisas, a
primeira preocupação do Criador,
foi com sua obra prima: nós.
Portanto, antes de fazer as
estrelas com Sua Palavra, Ele já
pensava em mim e em você.
Quando Ele acabou de criar o
homem e a mulher, viu que era
MUITO BOM o que Ele criou
(Gênesis 1:31). Temos, portanto, com Ele um compromisso,
de sermos santos e irrepreensíveis, como missionários
eleitos, embaixadores de Cristo nesta Terra, em busca de
almas preciosas a serem evangelizadas para serem
sacerdotes de Deus e de Cristo (Ap 20:6 e 22:5).

Heinz Siegfried Franzen
Pastor e Professor

ACAMPAMENTO DE JUNIORES da 2 a I.E.Q. nos dias 24 a 25 de março de 2007.

GRUPO MISSIONÁRIO DE CRIANÇAS (G.M.C.) da 2 a I.E.Q.

GRUPO DE COREOGRAFIA do G.M.C.

AUTO
MECÂNICA

No dia 30 de março
de 2007, a
Associação de
Moradores do Bairro
Rio D`Areia, na
pessoa de sua
Presidente Mariza
Martins, e a Unidade
de Ensino Superior
Uniguaçu firmaram o
projeto de
Informática
JOVEM CIDADÃO.

Salão
da

COMO EINSTEIN ENTRA NESTA HISTÓRIA?
Quando Einstein enunciou a teoria da relatividade e
chegou até a construção da primeira bomba atômica, ele
provou que E = M x C2, onde E é energia, M é a massa de
matéria que se transforma em luz e C é a velocidade da luz
(300.000) elevada ao quadrado. Como esta fórmula é
verdadeira e comprovada cientificamente, conclui-se que
M é igual a E dividido pela velocidade da luz ao quadrado.
Em outras palavras a matéria é feita a partir de luz - isto já
testado em laboratório. Conclui-se que o urânio, o ferro, o
hidrogênio, o ouro e a prata são luz concentrada. De luz se
faz matéria e de matéria se faz luz. O Universo foi criado
pela Palavra de Deus e aquilo que pode ser visto, foi feito
do que não se vê (Hebreus 11:3).
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