Pastor Rogério Amorin fazendo considrações sobre a posse, e
Pastor Irineu Rodrigues com sua família

Noite da posse com a 3a IEQ presente,
além de muitas autoridades

Uma liderança
orientada para
o Povo de Deus
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Os Pastores Rogério Amorin e Luiz Carlos Pinto (membros do CND),
dando posse ao Pastor Irineu e sua esposa

Coral com orquestra louvando a Deus,
na noite da posse do Pastor Irineu

Pastor Irineu Rodrigues e o Pastor Heinz Franzen

...e Deus é
Deus!

Deus
existe?
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Evandro,
a comunidade agradece pelos
5 anos de portas abertas!

GUARATUBA

Este convite é para você Pastor e Obreiro

CURSO DE TEOLOGIA
No Litoral do Paraná, em regime de
Seminário, com hospedagem e alimentação

UM LUGAR PARA SEUS
EVENTOS
E além disto ganhe Livros Cristãos Grátis!
Mais informações, veja na página 3...
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Uma Liderança Orientada para o Povo de Deus
Livros em www.nbz.com.br/editoraherr

"Ninguém espera que as
crianças descubram por
si próprias os princípios
do cálculo aritmético,
no entanto, existem
pessoas que acham
desnecessário orientálas em relação à ética,
moralidade e valores.’’
Ronald Reagan
Ex-Presidente Americano

Eng. Edson A. Franzen

Presidente do Jornal Voz de União e
Editor Pres. Jornal Panorama do Litoral

A Crise de Valores e a Corrupção
Há uma crise de valores na época atual. A
sociedade está pedindo socorro.
Cadê os valores ditos universais?
Cadê os direitos e deveres individuais?
Há cerca de 20 anos acabaram com a
disciplina de Moral e Cívica. Preencheram
com Estudo dos Problemas Brasileiros (EPB)
e também acabaram. De lá para cá, não existe
disciplina que dê os valores fundamentais aos
nossos alunos. Deixaram esta incumbência
com os pais.
Será que estamos melhores hoje? Não!
- Somos culpados por alunos quebrarem
braços de professora, e darem tiros em
diretores.
- Somos culpados porque achamos que
nós pais poderemos dar a necessária ética e
os direitos fundamentais aos nossos filhos,
nos poucos minutos semanais que temos
com eles (não vale os pais contar com o tempo
dos filhos na televisão e vídeo-game).
- Somos culpados porque nós não
queremos dar aos professores o direito e o
dever de serem os tutores de nossos filhos.
Não passamos a eles toda a autoridade
necessária à educação plena que eles podem
ministrar.
- Somos culpados porque não exigimos
de nossos professores que eles se capacitem
em Direitos Fundamentais, Meio Ambiente,
Ética, Teologia, Valores Individuais e Coletivos,
e na metodologia para passar isto durante
suas aulas aos alunos, nossos filhos.
- Somos culpados, porque em vez de
mudar o currículo da antiga Moral e Cívica do
tempo da ditadura, simplesmente achamos
melhor extinguir com esta disciplina, sem
criar algo correlato ou ação para ensinar
valores para nossos alunos.
- Enfim, somos culpados, mas agora
conscientes que precisamos fazer algo.
O que fazer?
Direitos Humanos e Fundamentais para
eles! Educação Ambiental e Meio Ambiente
para eles! Teologia e Religião
adenominacional para todos! Também e
principalmente para os professores!
Para todos aqueles que querem mudar
este país... Para melhor!!
As Igrejas Fazendo o Papel
Educacional
O que nós tínhamos com relação ao

ensino de valores:
- Antes da Década de 60 - aulas de civilidade
- Década de 60 e 70 - Moral e Cívica
- Década de 80 e começo dos anos 90 Estudos dos Problemas Brasileiros (EPB)
- Década de 90 até hoje - Nada (só as igrejas
e professores abnegados).
Na década de 90 até hoje, as igrejas,
principalmente as evangélicas, têm suprido
a falta de ensino moral, ético e dos valores
fundamentais da família e da sociedade.
Posso afirmar com certeza, que sem as
pregações nas igrejas, as aulas da Escola
Bíblica, as escolas e universidades
teológicas, os cursos de discipulado, as
vigílias, os cultos de oração e a busca
incessante por justiça, boas obras e pela
espiritualidade, o mundo estaria em pior
situação que hoje.
Quem sabe até a grande Convulsão Social
já poderia ter ocorrido, como está ocorrendo
no Iraque, na França, na Indonésia e no
Afeganistão.
Basta ver o Rio de Janeiro. Segundo dados
oficiais, cerca de 30 mil pessoas trabalham
para o tráfico somente no Rio de Janeiro, sem
contar os simpatizantes e a família destas
pessoas.
Acontece que “onde há muito pecado, há
também uma grande graça”, um grande agir
de Deus.
Enquanto nas outras áreas urbanas do Rio
de Janeiro, há cerca de 17 a 18% de
evangélicos, nas favelas, onde está a maioria
dos 30 mil criminosos do tráfico, têm mais
de 30% de evangélicos.
Filho traficante, mãe evangélica,
freqüentando assiduamente os cultos de uma
igreja, orando por este filho, fazendo com que
os criminosos respeitem os evangélicos.
Dizem que a polícia não sobe o morro na
favela, mas os evangélicos sobem.
São eles que não deixam as coisas
estourarem, o grande embate acontecer.
As orações deste povo sofrido têm subido
até Deus.
E isto é por todo o Brasil. Os templos
evangélicos têm feito o trabalho que deveria
ser dos pais, dos professores e do Estado.
Mas os evangélicos ensinam os valores
básicos principalmente para os adultos.
E as crianças?
Uma reportagem de Alessandra Bastos da
Agência Brasil diz que “Estudo afirma que
investimento em educação infantil é o que dá
maior e mais amplo retorno social”.
Quanto mais baixa for a idade do
investimento educacional, mais alto é o
retorno recebido.
Mas nossos professores de Matemática,
Português, Física, Química, Biologia,
Ciências... não estão ainda bem preparados
para passar estes valores e ética para nossos
alunos e filhos. Eles se preparam nas suas
disciplinas.
Para esta capacitação é que foi formada
a Universidade Piloto Democrata - UNIPID.
Vale a pena sua visita em:
www.unipid.com.br para ver este projeto
tão importante para o país.

Estamos em tempo de sequidão, de um
deserto espiritual, onde proferimos grandes
sermões sobre oração, mas não oramos,
pregamos sobre ética e sobre santidade, mas
enganamos e somos injustos com muitos,
pisando e cometendo atrocidades dignas de
um Fernandinho Beira-mar. Falamos em
caridade, mas passamos pelas ruas com todo
tipo de gente em dificuldades e nada nos abala
ou faz ajudar.
Esta crise no mundo evangélico e cristão
tem um nome: Estamos mesmo nos últimos
tempos, onde Jesus nos advertia que o amor
de muitos esfriaria e viria tempos de
multiplicação da iniqüidade.
Mas isto dentro da Igreja?
Sim, e principalmente...
Buscando resolver esta situação, abaixo
reproduzimos trechos escolhidos e
comentados do livro Novos Líderes para Uma
Nova Realidade da Editora Vinde, nas páginas
36, 37, 46, 47, 54, 55, 63, 64, 65 e 66

Manifestação de um
evangelho integral
A realidade brasileira não só nos desafia
a recuperar a nossa credibilidade como Igreja
Protestante no Brasil, mas também a
renovarmos a nossa agenda de reflexão
teológica, para o anúncio de um evangelho
contextualizado e relevante.
Nós já discutimos muito:
- se no céu a gente casa ou não casa;
- se ser como anjos significa acasalar ou
não acasalar;
- se mora junto ou não mora;
- se vai reconhecer o pai, a mãe, o tio, o
avô, a filha;
- essas teologias todas do além, difusas,
embaçadas...
- quanto mede o anjo Gabriel,
- se anjos batem asas, se faz barulho etc.
Tudo isso os teólogos já pensaram. Chega,
gente!
Há outros temas que precisam ser
pensados para nossa reflexão com as
instituições - como é que a gente tem de
trabalhar isso - como é que a vivemos em
separado, e ao mesmo tempo com acesso
de contribuição e de crítica.
Temos de repensar profundamente sobre
diversas questões, não apenas sobre aquilo
que defendemos, como liberdade religiosa,
abolição da Nossa Senhora de Aparecida, e
coisas como essas.
A questão da reforma agrária tem de ser
trabalhada, pensada, refletida, ensinada,
embasada biblicamente.
A questão da violência, da arbitrariedade,
do trabalhador explorado, da corrupção em
setores públicos, da falta de ética política, do
menor abandonado, da mortalidade infantil,
da devastação ecológica, do golpismo, da
idolatria, da lei de Segurança Nacional, da
saúde, da educação, da explosão demográfica
- são temas que têm de ser transformados
em teologias. Eu gostaria de ver uma teologia
sistemática tratando desses temas
Enquanto isso não acontecer, a gente vai
estar com esses pacotes teológicos
doutrinários muito interessantes, muito
edificantes, e que têm muito pouco a ver
como o aqui e agora.

A Igreja Deve Ser a Comunidade
Alternativa

Pastor Franzen ministrando sobre "A Ciência e a Bíblia" no Instituto
Bíblico Quadrangular (ITQ) na cidade de Colombo - PR, onde
destacou principalmente que os Antigos Profetas falavam a
respeito de descobertas cientificas recentes.
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A igreja não deve ser um museu de santos,
imóveis, estáticos, que depois de um culto
voltam para casa, indiferentes ao mundo. A
igreja deve ser sim um hospital, aonde as
pessoas vêm para serem curadas, ou os
obreiros, presbíteros e pastores vêm para ser
treinados a ajudar (curar) os outros.
Uma outra coisa: nosso conceito de
presença de Deus precisa ser mudado.
Presença de Deus não e só a gente ficar
arrepiado (enquanto desgraçado): se o culto
está abençoado, todo mundo sente uns
calafrios, arrepios - presença de Deus! Saem
dali, a mulher dele é uma jararaca, ele uma
cascavel, o filho uma cobrinha; ele todo cheio
de tiques, escangalhado, arruinado, mordendo
a língua. Vai ter de tomar Valium 5 mg para
dormir. Sentiu a presença de Deus! Quem
sabe não era o ventilador? Ele se arrepiou,
pensou que era Deus!
Presença de Deus implica saúde de Deus.
Presença de Deus gera recuperação de
imagem e semelhança de Deus, de maneira
nítida. Senão essa presença de Deus é
absolutamente irrelevante: presença de Deus
que não muda o meu ser, que não salva a
minha psique, que só tira a minha alma do
inferno e não tira o inferno da minha alma.
Presença de Deus que não me tira o
sentimento de culpa, que não afasta as obras
mortas, passadas. Presença de Deus que não
purifica a minha consciência, presença de
Deus que não me converte ao meu filho e que
não converte o meu filho a mim. Presença de
Deus que não me ensina a tratar minha mulher
com dignidade, poesia e amor, e que não me
dá a condição de recuperar o respeito e amor
que ela teve por mim e perdeu por causa da
minha maneira desajeitada de ser crente. Que
presença de Deus é essa?
Presença de Deus tem de implicar
presença de Deus. Não é passagem de Deus,
é um Deus que fica: não e um carteiro que
entrega um recadinho e vai embora. É
presença na vida de cada um de nós.
A igreja primitiva era esse lugar da
liberdade, da justiça da cura, da alegria, da
celebração, da confissão, da disciplina, da
aceitação.
Precisamos fazer de nossas vidas e
nossas igrejas esta Igreja Primitiva.

Empresa Responsável: NET Br@zil

Trabalhando com Outras
Denominações

CNPJ 05.235.941/0001-28
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Competimos muito entre nós mesmos, e
quase sempre pensamos no sucesso do
nosso próprio trabalho com o dos irmãos.
Somos tão mais bem-sucedidos quanto mais

mal-sucedidos são os amados irmãos.
Certamente, não está em jogo o império
das trevas. O império das trevas pode ir muito
bem, mas eu vou bem quando vou melhor que
o meu irmão. Por isso, nós temos a mania, a
psicose, a enfermidade, a patologia de fazer
proliferar atividades afins.
Se outros irmãos estão fazendo alguma
coisa, em vez de eu me aliar a eles, eu faço
algo que arregimente resultados e frutos
diretamente para o meu trabalho. Se a igreja
tal abriu um centro de recuperação de jovens,
em vez de ajudá-los a desenvolver-se,
aparelhar-se, ampliar-se, eu divido os recursos
da comunidade evangélica e fundo mais um,
mais dois e mais três.
Assim, ninguém faz nada bem, em lugar
nenhum, porque todo mundo está numa
competição terrível e manejando os poucos
recursos do povo de Deus, que tem de fazer
de tudo para investir em dez ministérios
paralelos a um tempo só. Às vezes numa
mesma cidade ou num mesmo bairro.
Estou me referindo a esse tipo de coisa: a
Igreja Batista vai fazer uma cruzada em
Brasília. Mas os Presbiterianos não podem
ficar para trás e organizam uma. Os da
Assembléia outra, os Quadrangulares outra.
Todo mundo fazendo cruzadas a um tempo
só, em linhas cruzadas, e ninguém é capaz
de fortalecer a iniciativa do outro.
Há algo de extremamente mesquinho nisso
tudo, que nós temos de admitir como sendo
de extrema carnalidade.
E se queremos de alguma forma fazer
frente a este tempo e a esta hora; se queremos
maximizar nossos recursos, energias,
esforços, sentimentos, e emoções, para um
enfrentamento denso da realidade que nos
cerca, é preciso que nos fortaleçamos
mutuamente; e que não façamos proliferar
atividades mas que fortaleçamos as que já
existem.

Endurecer Mas Não Perder a Doçura
Freqüentemente eu encontro pessoas que
anteriormente tinham uma visão bonita da vida
e agora estão azedas, amargas, preocupadas
em contar quantos estão contra e quantos
estão a favor. Como eles vão conseguir aprovar
um projeto que não tem nada a ver com a vida
dos irmãos lá na comunidade, e que não tira
ninguém da esquina, que não faz prostituta
nenhuma se regenerar, que não leva
homossexual nenhum a conhecer a Cristo, que
não faz miserável nenhum comer melhor, que
não faz perdido nenhum descobrir a salvação.
Coisas que não tem absolutamente nada
a ver com coisa alguma ocupam, nesses
foros, cinco dias de desespero, de uma luta
indômita, ferrenha, por parte daqueles que se
tornaram, agora os líderes da Igreja.
Meu irmão, essa é a minha tentação, a sua
tentação de todos nós. Mas quando você
estiver ali, na febre e no calor daqueles temas
medíocres, leve em consideração três coisas:
A primeira, é que o Espírito Santo,
possivelmente, geme naquela hora.
A segunda, a vida continua vida com ou
sem aquelas coisas.
E a terceira, é que o Reino de Deus é
aviltado quando o reduzimos a essas
ninharias,
resultado
das
nossas
inadimplências espirituais diante de Deus.
Devemos ter os olhos abertos para a
dimensão política mas sem deixar-se
domesticar por ideologias, partidos, ou se
azedar pelas amarguras sociais.
Esta é uma outra tensão difícil de ser vivida.
Porque quando as pessoas abrem os olhos
para a dimensão política, quase sempre se
permitem domesticar por uma ideologia,
permitem-se dominar pela perspectiva de um
partido apenas ou então, tornam-se azedas,
como resultado da percepção das dores e das
amarguras sociais. É preciso aprender a ter
olhos abertos sem perder a doçura. Che
Guevara disse algo interessante a esse
respeito: “Es preciso endurecer-se, pero sin
perdese la doçura”. Eu não diria que é preciso
endurecer-se, mas sim se abrir, esclarecerse, enxergar a vida e encará-la com coragem,
sem jamais, no entanto, perder a doçura, a
ternura, a condição de orar pelas coisas
pequenas. A condição de orar pelas coisas
menores. A condição de ter no coração a
possibilidade da ternura.
Há uma efervescência política na Igreja
Evangélica. Ainda não é muito sadia, pois
encontramos ainda pastores envolvidos em
escândalos políticos.. Ainda há muito
fisiologismo, muito clientelismo, muito daquela
subordinabilidade sobre a qual já falamos,
mas já é melhor do que o silêncio, o anonimato,
a comodidade. Há grupos com saúde, com
visão, tentando conscientizar e educar o povo.
Eu creio que haverá iniciativas e resultados
muitos positivos daqui a algum tempo, dessas
iniciativas todas, de cristãos que tomaram a
responsabilidade diante de Deus de educar a
Igreja nessa perspectiva política.
No entanto, é preciso tomar cuidado para
que não nos deixemos domesticar por
ideologias nem por partidos, e para que não
deixemos azedar por amarguras sociais.
Porque descobrir a desgraça é coisa que
dificilmente se consegue sem que o coração
desemboque no caudal dos azedumes.
É importante essa condição de lamentar
pelo que se deve lamentar, sem jamais perder
a possibilidade de nutrir na mente e no coração
esperanças e doçura. Para que não nos
tornemos uns revoltados em cujos corações
o Espírito Santo não possa trabalhar.
O Espírito Santo não trabalha na apatia,
na indiferença, na comunidade, no quietismo
e no imobilismo; mas também não trabalha
nas ações revoltosas, rebeladas e
amarguradas de alguns que, ainda que com
fome e sede de justiça, não sabem exercer a
justiça, com sede também de amor.

Rev. Edson A. Franzen
Engenheiro, Ministro e Teólogo
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...E DEUS É DEUS!
Tenho meditado a respeito de Nabucodonosor, suas
conquistas, suas derrotas, suas grandes lições e também sobre
os propósitos de Deus, relatados no livro de Daniel nos primeiros
dois capítulos. Nabucodonosor rei da Babilônia cercou Judá com
um grande exército, rendeu Jeoaquim, rei de Judá, levou consigo
utensílios da Casa de Deus e os depositou em Sinar, junto com
os tesouros de seu deus.
Fiquei intrigado com o zelo do rei caldeu em selecionar
quatro jovens hebreus, inclusive mudando seus nomes: Daniel
para Beltessazar, Hananias para Sadraque, Misael para
Mesaque, e Azarias para Abede-Nego. O rei colocou esses quatro
jovens selecionados para aprenderem as letras, a língua, a
sabedoria e a ciência dos caldeus, os quais foram aprovados
com mérito e colocados para servir no palácio.
Certa noite o rei teve visões e sonhos, os quais lhe
deixaram muito preocupado, porém, ele esqueceu o que tinha
sonhado e não conseguia parar de pensar neles. Muito intrigado
e sem poder dormir, convocou com urgência os sábios, os
adivinhos, os feiticeiros e os astrólogos do reino, para que lhe
revelassem o que estava acontecendo. Então, todos, de forma
unânime, diziam que lhes contassem os sonhos para que fosse
possível a sua interpretação. Nabucodonosor, no entanto,
continuava a declarar que não lembrava dos sonhos e queria
que lhe dessem a interpretação, e já de
maneira mais enfática, ameaçava dizendo:
“Se vocês não forem capazes de me revelar
os meus sonhos e o seu significado,
mandarei matar a todos”! Os sábios da
Babilônia afirmavam que não havia ninguém
no mundo que fosse capaz de fazer o que
o rei queria. A notícia chegou até Daniel e
seus amigos, os quais passaram a orar,
pois eles também corriam perigo de
vida.
Durante um clamor, Daniel teve
a revelação e a interpretação em visão
diretamente de Deus, com o qual tinha

intimidade. Então Daniel pediu que o levassem à presença do
rei. Então o rei perguntou para Daniel, que também era chamado
Beltessazar: “Você pode contar o meu sonho e explicar o que
ele quer dizer”? Daniel respondeu: “Não há sábios, adivinhos,
feiticeiros, nem astrólogos que possam dar a explicação que o
senhor está exigindo. Mas, há um Deus que explica mistérios.
Foi por meio do sonho, que ele fez o senhor saber o que vai
acontecer no futuro. E agora, ó Rei, eu vou explicar o sonho e
as visões que o senhor teve enquanto dormia. O senhor estava
deitado na sua cama e começou a pensar sobre o futuro, e
aquele que explica mistérios mostrou ao senhor o que vai
acontecer. E eu, Daniel, recebi a explicação do mistério, não
porque seja o mais sábio de todos os homens, mas, a fim de
que o senhor saiba o sentido do sonho que teve e o que querem
dizer os pensamentos que passaram pela sua mente ó Rei. O
senhor teve uma visão
na qual viu uma estátua
enorme, de pé, bem na
sua frente.”
O rei pasmou e se
admirou do que o jovem
falava,
pois
era
realmente uma estátua
que ele vira! Daniel
passou a esmiuçar cada
detalhe da estátua como
também o significado de
cada parte com muita
calma e autoridade, lhe
esclarecendo o que
haveria de acontecer num futuro próximo e também distante.
Detalhou o significado de cada parte, da cabeça, dos braços,
do peito, das pernas, dos pés e dos artelhos, como também da
pequena pedra que feriu a estátua e se fez um grande monte, e
encheu toda Terra representando um reino eterno que viria após
todos estes reis.
Diante da revelação e a interpretação surpreendente, o rei

E O SEU CHAMADO?

Nabucodonosor se ajoelhou diante de Daniel e encostou o
rosto no chão, e disse: “O Deus que vocês adoram é, de
fato, o mais poderoso de todos os deuses e é o Senhor de
todos os reis. Eu sei que é Ele quem explica mistérios, pois
você me explicou este sonho misterioso.” Em seguida o rei
colocou Daniel como governador da província da Babilônia e
o fez chefe de todos os sábios do país.
Relatei fatos que estão nos dois primeiros capítulos
do livro de Daniel, onde temos lições tremendas para nossa
vida pessoal: quatro jovens levados escravos para uma terra
distante, onde imperava a idolatria e o sacrifício de crianças
para um deus que cobrava sangue de inocentes e indefesos.
Ali o Deus verdadeiro era desconhecido. Estes jovens foram
usados por Deus de tal forma, que os caldeus passaram a
se curvar e a respeitar o Deus dos hebreus.
O preço que os israelitas pagaram foi muito alto, tendo
em vista que Israel foi saqueada pelo exército caldeu: muitos
foram mortos, o templo majestoso edificado por Salomão foi
destruído, e o Deus dos israelitas aparentemente
desmoralizado. Quando analisamos a razão de tanta
desgraça, vem a pergunta: “Estariam os hebreus
desagradando a Jeová em sua conduta?” E a resposta é
sim. Deus através de seus profetas vinha anunciando o exílio
para a Babilônia, e o seu povo escolhido não estava mudando.
O respeito e o temor era desprezível.
Uma outra indagação tenho ainda a fazer: “A intenção
de Deus era fazer-se conhecido entre os caldeus?” A resposta
é sim também. Na continuação do livro de Daniel, em seus
outros dez capítulos, temos lições fantásticas! Mostram que
o nosso Deus é Deus, e igual a Ele não há outro. Temos
dificuldades para entender o que Ele faz e como Ele faz. Isto
é verdade!
Ele é O Todo Poderoso...
...E DEUS É DEUS!

Rev. Heinz Siegfried Franzen
Pastor e Professor

PASTOR
Seminário,
Retiro, Palestra
ou Encontro

CHEGOU O MOMENTO
Hoje não precisamos enfrentar os leões
para pregar o Evangelho!!! Mas precisamos
nos apressar, e pelo menos nos preparar...

Agora você tem um lugar de qualidade, bonito e espiritual
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Se você tem um ministério e quer trabalhar, faça
como Paulo, primeiro: PREPARE-SE
Fique 11 meses (Ago/2007 a Jun/2008) em Guaratuba,
Balneário do Paraná, sendo capacitado na
Universidade Piloto Democrata - UNIPID no Curso
Intensivo de Formação de Liderança e Ministério

Pousada Escola (UNIPID) com 60 lugares,
cozinha, alojamentos e salas de aula, a
preços especiais para grupos de igrejas
evangélicas

As almas estão te esperando...
Faça sua reserva ou matrícula ainda hoje!

Venham! Estamos aguardando...

Pastor - Envie seus obreiros

Temos palestrante e material didático
para muitas horas de seu evento.

Capacitação como seminarista, onde você terá moradia
e alimentação, num ambiente cristão.

Ligue ainda hoje e marque seu final de
semana, ou reserve pela Internet:

Veja detalhes, fotos e vídeos no endereço:

www.unipid.com.br
(41) 3472-1095 e (41) 8436-5158

3 Salas de aula com 50 lugares cada

Pastor e Igreja

www.unipid.com.br

(41) 3472-1095
(41) 8436-5158

2 alojamentos com cerca de 30 lugares cada

2o CAMPEONATO EVANGÉLICO DE FUTSAL DE UNIÃO DA VITÓRIA, PORTO UNIÃO E REGIÃO - 2007

1o Lugar - 2a IEQ (União da Vitória) o
2 Lugar - Igreja Batista (Porto União) 1o Lugar - Igreja Batista (União da Vitória) 2o Lugar - Igreja Batista (Porto União)
Pastor Franzen
Categoria Juniores
Categoria Adolescentes
Categoria Juniores
Categoria Adolescentes

Pastor Darci, da IEQ de Cruz Machado,
com os Atletas de Cristo da sua igreja
Categoria Juniores e Adolescentes
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Vale do Iguaçu - Maio de 2007

Palavras do
Pastor Franzen
"Felizes os que

Deus Existe?

trabalham
pela paz entre
as pessoas."
(Mateus 5:9a)

Pastor Titular da
2ª I.E.Q. de União
da Vitória (PR)

No dia 5 de abril do corrente ano, o
povo da Igreja do Evangelho Quadrangular
recebeu a notícia da despedida repentina
de um de seus grandes líderes, o Pastor
Rubens de Castro, que em vida combateu
o bom combate, guardou a fé e cumpriu
sua carreira. Com certeza recebeu a coroa
da justiça, a qual o Senhor, Justo Juiz lhe
entregou. Ao sair do nosso convívio deixou
além de muita saudade, uma herança de
milhares de filhos gerados em seu coração,
sua esposa, a pastora Ana de Castro, seus
filhos Moisés, Telma, Tânia e Marcos além
de onze netos. Deixou também muitos
admiradores que se deslumbraram com seu
amor pela Igreja, sua fé em Cristo, seu
caráter e sua vida exemplar. No Conselho
Estadual de Diretores do Paraná (CED),
onde ocupava uma cadeira, era muito
atuante e respeitado pelo seu trabalho,
também deixou boas lembranças e
saudades.
Por ele ter sido o pastor titular da 3ª
Igreja do Evangelho Quadrangular de
Curitiba, houve uma surpresa no ministério
da Igreja no Paraná, diante da decisão do
Conselho Nacional de Diretores (CND) por
unanimidade de seus membros, de
empossar o Pastor Irineu Rodrigues, como
pastor titular da referida Igreja para dar
continuidade ao trabalho que o pastor
Rubens estava realizando. Ao lançarmos a
presente edição do Jornal Voz de União, o
fazemos com um número especial (4000
exemplares), noticiando a despedida do
Pastor Rubens no dia 5 de abril (quintafeira) e a posse do Pastor Irineu no dia 17
de abril (terça-feira) diante dos membros
da 3ª IEQ, das principais autoridades
eclesiásticas do Estado e também dos
Pastores Rogério Amorim e Luiz Carlos
Pinto representantes do Conselho Nacional
de Diretores que lhe empossaram como
pastor titular. O pastor Irineu Rodrigues é
uma pessoa muito estimada em todo
ministério quadrangular, diante de sua
conduta exemplar e de um imenso currículo
de trabalhos prestados na obra de Deus.
Terá agora que fixar residência em Curitiba.
Sua saída de Guarapuava com sua esposa
e três filhos, em princípio trará dificuldades,
choros e saudades, porém, considerando
a Igreja no Estado do Paraná, esta mudança
trará benefícios tremendos para todo o
ministério quadrangular sob vários
aspectos, mas, principalmente na maior
concentração de suas atividades
administrativas, tendo em vista que a sede
do Conselho Estadual de Diretores que ele
preside, também está localizada em
Curitiba. Oremos para que Deus lhe
abençoe ricamente na nova igreja!

Em 20 ou 30 anos, no máximo, a ciência
deve provar a existência de Deus.
Como podemos prever isto?
No final do século passado, a ciência
acreditava ter todas as chaves do
conhecimento.
Decifrar os últimos mistérios da natureza
era só uma questão de tempo. Passado
muitos anos, as certezas mais claras
agonizam, e muitos cientistas hoje tomam
coragem e afirmam:

Deus Existe!

Isaac Newton, um matemático e físico
inglês do século XVII, criou e sistematizou
muitas leis, inclusive a lei da gravidade.
Newton praticamente criou uma nova
disciplina, a dinâmica: nada menos que as
leis que governam o movimento do Universo.
Mais de 90% da física que aprendemos
na escola vêm de Newton, que era
religiosíssimo. A tal ponto que a maior parte
do que ele escreveu não são equações e
teorias físicas e matemáticas, mas material
religioso e meios de encontrar um código
secreto na Bíblia. Foi isto que encontrou o
recente professor da matéria que Newton
cursava na Universidade Inglesa de
Cambridge, escondido num sótão
empoeirado.
Assim como Newton no passado, a maior
parte dos astrônomos e físicos de hoje
acreditam em Deus, pois é a única
possibilidade, segundo eles, para explicar a
física quântica, a imprevisibilidade dos
acontecimentos, a matemática do caos, a
necessidade dos fenômenos terem um
observador para que possa enfim existir o
fenômeno em si.

Por que existe algo
em vez de nada?
O americano Allan Sandage - um dos
astrônomos mais respeitados mundialmente,
hoje com 78 anos - considerava-se ateu com
todas as letras, até os 50 anos. Sua conversão
ao cristianismo veio de repente, provocada
pelo “simples desespero de não conseguir
responder só com a razão a perguntas como
‘por que existe algo em vez de nada?’”

“Foram meu trabalho e minhas pesquisas
que levaram à conclusão de que o mundo é
muito mais complicado do que possa ser
explicado pela ciência. Só através do
sobrenatural consigo entender o critério da
existência”, afirma ele.
Também o inglês John Polkinghorne,
colega de Stephen Hawking no
Departamento de Física de Cambridge, que
depois de 25 anos de carreira acadêmica
brilhante - largou tudo para se ordenar pastor
anglicano e escrever seus livros de
“cristianismo quântico”.
Enxergar Deus na inteligência com que a
natureza se organiza/manifesta em leis
matemáticas não é só a porta de entrada da
religião para cientistas contemporâneos como
Sandage e Polkinghorne, como também
tradição que vem desde a própria raiz do
conhecimento cientifico.

Ciência Explica Deus?
No outro extremo está o físico Frank
Tipler, que acredita que a ciência pode - e
deve - ser utilizada para provar a existência
de Deus, com princípio criador, organizador,
onisciente, onipotente etc., como reza as
escrituras. Tiple escreveu todo um livro, The
Physics of Immortaly (1994). Para ele, o
modo como o caos gera ordem e como todo
o cosmo conspira a favor da existência de vida
revelam atributos divinos como consciência e
intenção. A vida, assim, deve ser vista como
nada menos que um milagre; e a vida
consciente, um milagre maior ainda. O
Principio Antrópico postula que o Universo foi
criado da maneira que o percebemos para ser
observado por criaturas inteligentes - ou seja,
nós mesmos - e que é essa consciência que
seleciona uma realidade concreta entre todas
as probabilidades quânticas.
Como diz o próprio astrônomo que batizou
essa teoria de Big Bang, o inglês Fred Hoyle:
“Uma explosão num depósito de ferro-velho
não faz com que pedaços de metal se juntem
numa máquina útil e funcional”.
Ou como alguém disse certa vez:
“Acreditar que da evolução de uma célula veio
o complexo homem é também acreditar que
da explosão de uma tipografia pode-se gerar
automaticamente um dicionário completo nas
cinzas remanescentes”.

Deus é a Consciência
do Universo
O físico quântico e nuclear Amit
Goswami, Ph.D., professor titular de Física
Quântica no Instituto de Física Teórica da
Universidade de Oregon, possui livros
publicados nos Estados Unidos, Inglaterra e
Alemanha com grande sucesso. Até os 45
anos de idade era ateu confesso. A partir daí,
precisou colocar Deus nos seus estudos, e
bem recentemente escreveu o livro Universo

Autoconsciente. No livro ele procura
demonstrar
que
o
Universo
é
matematicamente inconsistente sem a
existência de um conjunto superior - no caso,
DEUS. E diz que, se esses estudos se
desenvolverem, logo no início do terceiro
milênio Deus será objeto de ciência e não mais
de religião. Este pensamento é exatamente o
que boa parte dos cientistas sustentam hoje
em dia.

Conclusão
Pois bem, como vemos, os maiores
cientistas têm falado o tempo todo em Deus,
como Einstein que, diante do princípio da
Incerteza saltou a famosa frase: “Deus não
joga dados”, ou como Stephen Hawking que
disse em seu livro de 1988, Uma Breve
História do Tempo: “Se chegarmos a uma
teoria completa, com o tempo ela deveria ser
compreensível para todos e não para um
pequeno grupo de cientistas. Então, toda a
gente poderia tomar parte da discussão sobre
porque nós e o Universo existimos… Nesse
momento, conheceríamos a mente de Deus”.
Ou ainda como o físico e matemático Paul
Davies, que devido o sucesso da frase de
Hawking, escreveu em 1992 um livro inteiro
associando Deus à Ciência: A Mente de
Deus.
Se todos estes brilhantes cientistas
acreditam em Deus, porque você ainda duvida
Dele?

Citações de
Albert Einstein
(cientista) talvez
ajudem o leitor
céptico a abrir a
mente:
“Eu sou como um artista a desenhar
livremente na minha imaginação. A
imaginação é mais importante que o
conhecimento. O conhecimento é limitado.
A imaginação abarca o mundo.”
“Ciência sem religião é lama, religião
sem ciência é cegueira.”
“Afirmo que a religiosidade cósmica é
a força mais forte e mais nobre na
condução da pesquisa científica.”
“Todas as religiões, artes e ciências são
ramos da mesma árvore. Todas essas
atividades são dirigidas para o
enobrecimento da vida do homem,
elevando-a da mera esfera da existência
física e conduzindo o indivíduo para a
liberdade.”

Rev. Edson A. Franzen
Engenheiro, Ministro e Teólogo

GMM da 2a IEQ louvando ao Senhor na 4a IEQ de União da Vitória

Programa

Vida com Jesus

DEUS SEJA LOUVADO!

Gravações e Arranjos
Musicais
(Roberto Moreira).
Fone: (42) 9975-7554

GRUPO FAMILIAR do Ministério Pastor Franzen

2a Igreja do Evangelho Quadrangular

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

Ministério

ESCOLA DE LÍDERES realizada aos Domingos,
ministrada com material do PROJEQ (Projeto Estadual Quadrangular)

PASTOR HEINZ SIEGFRIED FRANZEN
&
PASTORA MARIA JOSÉ FRANZEN
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Rua Walfrido Brünquell, 103
Rio D'Areia - União da Vitória - PR
(com amplo estacionamento)
"E conhecereis a Verdade, e a Verdade vos libertará."
(João 8:32)
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Horários de Reunião
1o DOM.: 09:00h
DOMINGO: 18:00h
DOMINGO: 19:30h
TERÇA:
19:30h
QUARTA: 15:00h
SEXTA:
19:30h
SÁBADO: 18:00h
SÁBADO: 19:30h

Ceia
Escola Bíblica
Família no Altar
Oração
Tarde dos Milagres
Cura Divina e Libertação
Mocidade
Louvor e Adoração

PASTORA MARIA JOSÉ FRANZEN

CORAL PEQUENOS ADORADORES da 2a IEQ de União da Vitória

