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Distribuição
Gratuita

Encontro Regional do Grupo Missionário
de Crianças realizado na 52a IEQ

Aconteceu na 52a IEQ o Encontro Regional do Grupo Missionário de Crianças.
Foi realizado no dia 29 de março e contou com a participação de mais de 200 crianças.

São mais de 11 mil famílias que moram no Jardim Paranaense e arredores. Muitas destas famílias são cristãs atuantes,
fazendo parte de algumas das dezenas de comunidades e igrejas na região. Dentre estas destaca-se a 52a Igreja do
Evangelho Quadrangular, uma igreja evangélica que está há mais de 20 anos no bairro, e que só tem crescido nos

últimos anos e principalmente nestes últimos meses, quando da chegada do Rev. Heinz Siegfried Franzen, sua esposa
Rev. Maria José Franzen e família. A Folha Jardim Paranaense tem a finalidade de informar sobre suas atividades,

além de levar cultura, lazer e ensino aos membros e freqüentadores da igreja e para todos os moradores das
proximidades da Rua Francisco Derosso, 6441, endereço da igreja. Compareça...

A 52a Igreja do Evangelho Quadrangular tem impactado
um dos bairros que mais crescem em Curitiba

Muitos eventos, retiros, vigílias, acampamentos, encontros e cultos,
acontecem na IEQ Jardim Paranaense. Venha para cá e participe de

uma comunidade atuante e que tem um lugar especial para você.

52a Igreja do Evangelho Quadrangular
Jardim Paranaense - a todo vapor

O Pastor titular Heinz Siegfried Franzen e sua
esposa e co-pastora Maria José Franzen agrade-
cem ao professor Frederico, a todos os integran-
tes da 52a IEQ de Curitiba e principalmente a Deus.

Eventos e Vigílias

UMA IGREJA QUE DÁ VALOR
AO ESTUDO E À INSTRUÇÃO
TEM UMA GRANDE ESCOLA

BÍBLICA QUE DÁ ÊNFASE
NO ENSINO DAS CRIANÇAS

Horários de Cultos
Domingo - EBD............ 09:00 hs
Domingo ...................... 19:00 hs
Terça-feira ................... 20:00 hs
Quarta-feira ................. 15:00 hs
Quinta-feira ................. 20:00 hs
Sábado ........................ 20:00 hs

VENHA
E

TRAGA
SUA

 FAMÍLIA!

Batismo nas Águas em Morretes
Dia 25/11/2007 - Bairro Mundo Novo

Vigília no Monte

Batismo em Mandirituba - Dia 01/05/2008

IEQ Mundo Novo em Morretes
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EXPEDIENTE

O professor Heinz Siegfried Franzen, formado
em Pedagogia, Química, Física e Matemática,
com especialização em Andragogia (educação de
adultos), escreveu, no ano de 2000, o livro: “E disse
Deus: Haja Luz”, da Editora Herr. Este livro
apresenta uma visão científica da luz, da energia,
do átomo, da matéria, e da glória do Criador de
todas estas coisas. Você encontra integralmente
este livro na Internet, no formato PDF (Acrobat
Reader), no endereço http://www.nbz.com.br/
editoraherr/livros/081.pdf, e aqui apresentamos
uma parte para você leitor se deliciar.
1. Meu Carro é Movido à Cana de Açúcar

Eu tenho um carro movido à álcool. A cana de
açúcar, com suas folhas, recolhe a luz solar. A cana
realiza a fotossíntese (fenômeno endotérmico):

Além da cana produzir açúcar, ela produz
também oxigênio necessário na combustão dos
motores e na respiração dos animais.

Gás Carbônico + Água + Luz Solar ==>
Alimento (Açúcar) + Oxigênio

O açúcar possui luz solar e o álcool produzido
pela indústria também.

2. Então Meu Carro Funciona com Luz Solar
A luz do sol faz meu carro funcionar, a cana

capta a energia que eu necessito. No sol não há
lenha ou petróleo para queimar. No entanto, as
labaredas (protuberâncias) são imensas, tendo
em vista que a energia produzida pelo sol é de
reação atômica, ou seja, é matéria transformando-
se em energia pela fórmula:

E = m.c2

Onde E = Energia gerada
m = massa da matéria consumida e
c = velocidade da luz (300.000 km/s)

Uma quantidade pequena de matéria
transforma-se numa imensidão de energia.
Concluímos então que a energia solar é atômica
e que qualquer tipo de luz utilizada por nós, é
atômica. Minha voz é atômica, meu calor é atômico,
meu olhar é atômico e meu andar é atômico. Não
conhecemos luz que não seja gerada por reação
atômica, direta ou indiretamente.

Então o Sol gera Luz Atômica.
Posso afirmar que meu carro é movido à luz

solar?
- A cana-de-açúcar retirou a luz do Sol que meu

carro utiliza para andar (energia mecânica).
- Meu carro também faz barulho: ele buzina e

tem rádio (energia acústica).
- O motor do carro esquenta (energia térmica).
- Ele tem faróis que iluminam (energia ótica).
- Ele tem ímãs que funcionam (energia

magnética).
- E meu carro tem fios por onde os elétrons

deslocam-se carregando a bateria (energia
elétrica).

Portanto, posso afirmar que meu carro é
movido com luz solar.
3. Luz Atômica

As qualidades da luz estão ficando bem claras.
A luz produz:

- movimento; calor; acústica; visão; magnetismo
e eletricidade.

4. Somos Atômicos
A menor porção viva de nosso corpo denomina-

se célula.
Nosso corpo é constituído por um número

absurdo de células. É nas células que há queima
de alimento. O alimento se une com oxigênio e
libera calor. Porém, as células são constituídas
por partículas menores conhecidas por átomos.
Átomos de carbono, hidrogênio, fósforo, oxigênio,
enxofre, ferro e outros.

Uma pessoa com 90 kg tem aproximadamente
9 x 1027 átomos. Ou seja, 9 octilhões de átomos.
Podemos afirmar que nós somos constituídos por
mais átomos do que o globo terrestre tem em
gramas. A massa da Terra é aproximadamente
5,52 x 1027 gramas.

O interessante é que somos constituídos por
átomos e recebemos luz atômica para nossa
alegria.

E viu Deus que a luz era boa.
5. Se Somos Atômicos, Seríamos Radioativos?

A radioatividade que ouvimos tanto falar e que
nos assusta, é resultante de bombas atômicas,
de usinas nucleares ou de aparelhos de emissão
de Raios X.

Não quer dizer, que tudo o que é atômico, seja
radioativo.

Se comermos feijão, arroz, batatas, frutas e
legumes, estamos ingerindo átomos. Ou seja,
substâncias atômicas. Isto não quer dizer que
sejam radioativos. Não há matéria que não seja
constituída por átomos. Então não há matéria que
não seja atômica.

Aprouve a Deus na sua infinita sabedoria fazer
átomos e dos átomos, gerar a luz, e também da
luz constituir átomos.
6. As Plantas Armazenam Luz Solar

Todas as plantas estão trabalhando no
recolhimento da energia solar e na produção de
oxigênio. Os troncos, galhos, folhas e frutos que
morrem e apodrecem, levam consigo a energia
solar, que é transformada em adubo e depois em
petróleo, para uso na posteridade.

Os veículos que utilizam gasolina, diesel ou
qualquer produto de petróleo estão na verdade
utilizando luz solar para se locomover. Luz solar
que foi armazenada há milhares e até milhões de
anos atrás.
7. A Luz Elétrica é Gerada Pelo Sol

A luz elétrica de rede que utilizamos em nossas
casas, é gerada na queda de água que o Sol trouxe
para cima do continente.

Ao voltar para o mar, a água move grandes

Físico Apresenta Deus pela Natureza
geradores. Então, a energia elétrica de nossas
casas é luz solar.
8. A Água Que Bebemos foi Destilada Pelo Sol

A água potável que utilizamos é fruto da
evaporação solar e chega até nós através das
chuvas.

O sal do mar não sobe com a água evaporada,
por isto, com a chuva recebemos água potável
(destilada) para nosso consumo. Deus,
obrigado...
9. A Fotossíntese é Fantástica

As plantas recolhem luz solar e produzem
feijão, arroz, batatas, legumes, frutas e fornecem
ao mesmo tempo oxigênio para nossa respiração.

Quando vamos ao mercado comprar alimento,
estamos interessados na energia solar para
nosso corpo. Compramos luz. Qualquer comida
que consumimos, tem origem direta ou indireta
de plantas.
10. Precisamos de Luz

Trabalhamos para pagar Sanepar, Copel,
Telepar, gás de cozinha, combustível para o carro,
leite e comida.

Tudo está cheio de luz.
E viu Deus que a luz era boa. Sim, a luz que

Deus fez é boa.
11. E viu Deus...

E viu Deus que a luz que Ele fez é boa.
E viu Deus que você, que Ele fez, é muito bom.

Gn 1:31.
Você é Dele. Ele fez você. Ele criou você e na

Cruz do Calvário comprou-lhe por alto preço. Agora
você é duas vezes Dele.
12. A Luz é Perfeita

Quando examinamos a luz, concluímos que
ela é perfeita, tão perfeita que temos um imenso
orgulho de nosso Deus que fez a luz.

A luz é boa. Que coisa mais perfeita é a luz.
13. Você é a Luz do Mundo

E Deus, na sua infinita sabedoria, constituiu
você como a luz do mundo. Mt 5:14.

Que grande privilégio. Ser a luz do mundo. Sim,
você é a luz do mundo, eu sou a luz do mundo.
Isto não é imposição. Jesus refere-se a você que
quer estar Nele. Se as minhas palavras estiverem
em vós e vós estiverdes em mim, pedireis tudo
que quiserdes e isto vos será feito.

Muitos querem a bênção, mas não querem o
dono da bênção. Jesus chama de amigos aqueles
que assumem compromisso com Ele.

Para ser a luz do mundo, é necessário ser na
prática e não só em título.

O que temos feito? Temos estado no velador?
Temos iluminado os que estão em trevas?
Temos mostrado o Caminho da Salvação?
Afinal, temos assumido e desempenhado

nosso ministério como a luz do mundo?
14. Há Uma Multidão Lendo Você

Existe uma multidão de pessoas  observando-
nos. Elas não lêem a Bíblia. Mas elas nos lêem
de dia e de noite. Temos que cuidar como
andamos. Talvez aquelas que nos observam
sabem ler apenas o evangelho que praticamos.
E se o nosso testemunho for aprovado, em breve
estarão conosco na Igreja, conhecendo a verdade,
libertando-se e transformando em Filhos de Deus.
Sábio é quem ganha almas para Jesus.
Provérbios 11:30.

Se aceito ser a luz do mundo, devo propor-me
a assumir as qualidades da luz. É gratificante
poder servir aquele que me amou primeiro, e que
tem compromisso comigo, afinal sou duas vezes
Dele.

Meu corpo é constituído por moléculas e elas
são feitas por átomos. A luz atômica do Sol
juntamente com meus átomos, farão proezas.
15. Você Não Tem Capacidade?

Jesus não aceita que eu afirme que não tenho
capacidade. Pois quem capacita é o Senhor. Ele
não tem selecionado os desocupados, nem
covardes, medrosos e imprudentes. Também não
quer ninguém trabalhando com Ele que não seja
por inteiro.

Deus quer nos usar integralmente.
Quando aceito ser a luz do mundo, estou

aceitando que o Senhor me dê um ministério com
as qualidades da luz.
16. A Luz Gera Movimento

Como luz do mundo devo estar indo voltando,
andando, levando e trazendo.

Não to mandei eu? Esforça-te, e tem bom
ânimo; não te atemorizes, nem te espantes;
porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde
quer que andares. Js 1:9.

Levantai-vos, e ide-vos, pois este não é lugar
de descanso... Mq 2:10.

...pois outrora éreis trevas, mas agora sois luz
no Senhor; andai como filhos da luz. Ef 5:8.

E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o
evangelho a toda criatura. Mc 16:15.

Aquele que sai chorando, levando a semente
para semear, voltará com cânticos de júbilo,
trazendo consigo os seus molhos. Sl 126:6.
17. A Luz Gera Calor

Sou a luz do mundo. Tenho compromisso de
amar, de ter fé, ser decidido, ter convicção e certeza.
A Bíblia é a Verdade, não tenho dúvida.

Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o
amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e
conhece a Deus. I Jo 4:7.

... e conhecer o amor de Cristo, que excede
todo o entendimento, para que sejais cheios até
a inteira plenitude de Deus. Ef 3:19.

... na pureza, na ciência, na longanimidade, na

bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido,...
2 Co 6:6.

Se vós permanecerdes em mim, e as minhas
palavras permanecerem em vós, pedi o que
quiserdes, e vos será feito. Jo 15:7.

Conheço as tuas obras, que nem és frio nem
quente; oxalá foras frio ou quente!

Assim, porque és morno, e não és quente nem
frio, vomitar-te-ei da minha boca. Ap 3:15-16.

...tomando, sobretudo, o escudo da fé, com
o qual podereis apagar todos os dardos inflamados
do Maligno. Ef 6:16.

E dele temos este mandamento, que quem
ama a Deus ame também a seu irmão. I Jo 4:21.
18. A Luz Gera Acústica

A luz do mundo deve louvar, ouvir, pregar, cantar,
falar, orar e ensinar.

Não vou me omitir, nem calar.
Vou proclamar ao mundo que Jesus é vivo. Ele

salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará.
Tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor.

Louvai ao Senhor! Sl 150:6.
Ao que ele respondeu: Digo-vos que, se estes

se calarem, as pedras clamarão. Lc 19:40.
Está aflito alguém entre vós? Ore. Está alguém

contente? Cante louvores. Tg 5:13.
Cantai-lhe, cantai-lhe louvores; falai de todas

as suas maravilhas. Sl 105:2.
...pois nós não podemos deixar de falar das

coisas que temos visto e ouvido. At 4:20.
...Não temas, mas fala e não te cales; porque

eu estou contigo e ninguém te acometerá para
te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade.
At 18:9-10.

Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos
outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados.
A súplica [oração] de um justo pode muito na sua
atuação. Tg 5:16.
19. A Luz Produz Visão

Como luz do mundo
devo estar examinando
tudo, vendo, assimilando,
acreditando e tendo uma
postura que possa
iluminar.

...Ide contar a João as
coisas que ouvis e vedes.
Mt 11:4.

Bem-aventurados os limpos de coração, porque
eles verão a Deus. Mt 5:8.

...eu era cego, e agora vejo. Jo 9:25.
Prosseguiu então Jesus: Eu vim a este mundo

para juízo, a fim de que os que não vêem vejam, e
os que vêem se tornem cegos. João 9:39.

...porque andamos por fé, e não por vista. 2
Co 5:7.

Segui a paz com todos, e a santificação, sem a
qual ninguém verá o Senhor. Hb 12:14.

Mas, como está escrito: As coisas que olhos
não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram
o coração do homem, são as que Deus preparou
para os que o amam. 1 Co 2:9.
20. A Luz Gera Magnetismo

Eu sendo a luz do mundo, gero:
20.1.Santificação

Segui a paz com todos, e a santificação, sem a
qual ninguém verá o Senhor. Hb 12:14.

Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: Eu
sou a luz do mundo; quem me segue de modo
algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jo
8:12.

As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as
conheço, e elas me seguem. Jo 10:27.
20.2. União e Unidade

Oh! quão bom e quão suave é que os irmãos
vivam em união! Sl 133:1.

... porque ali o Senhor ordenou a bênção, a
vida para sempre. Sl 133:3

... somos um só corpo em Cristo, e
individualmente uns dos outros. Rm 12:5.

... para que todos sejam um; assim como tu, ó
Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles
sejam um em nós; para que o mundo creia que tu
me enviaste. Jo 17:21.
21. A Luz Gera Eletricidade

Quem é luz do mundo
está cheio de um poder
invisível.

...estou cheio do
poder do Espírito do
Senhor, assim como de
justiça e de coragem...
Mq 3:8.

Mas recebereis poder,
ao descer sobre vós o

Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto
em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria,
e até os confins da terra. At 1:8.

Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo
muito mais abundantemente além daquilo que
pedimos ou pensamos, segundo o poder que em
nós opera. Ef 3:20.

Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força
do seu poder. Ef 6:10.

...e ele me disse: A minha graça te basta,
porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Por isso, de boa vontade antes me gloriarei nas
minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim
o poder de Cristo. 2 Co 12:9.

Reunindo os doze, deu-lhes poder e autoridade
sobre todos os demônios, e para curarem doenças.
Lc 9:1.

Porque o reino de Deus não consiste em
palavras, mas em poder. 1 Co 4:20.
22. Quero Servir Aquele que me Ama

Quando nós aceitamos Jesus como nosso
Senhor, tornamo-nos filhos de Deus (Jo 1:12). É
evidente que desejamos fazer alguma coisa por
aquele que faz tudo por nós.

Sabemos que o nosso trabalho na obra de
Deus não é feito em vão.

Pedro falando com Jesus a respeito da
recompensa dos que deixam campo, casa, irmãos
pela causa de Jesus. A resposta foi de que nesta
vida receberá cem vezes mais e na outra a vida
eterna. (Mc 10:29-30).

Eis que cedo venho e está comigo a minha
recompensa, para retribuir a cada um segundo a
sua obra. Ap 22:12.

Como é bom
servir o
Senhor.

Por Jesus
vale a pena...

Campanha Pastor David

Dia 6 de abril deste ano, uma campanha com o
Pastor David da Quadrangular encheu a igreja.

O Poder de Deus foi visto ali.

Muitos milagres aconteceram.

Muitas pessoas foram curadas, reveladas e
tiveram suas vidas mudadas depois deste grande
ajuntamento onde Deus foi glorificado e louvado.

O Pastor Franzen agradece a todos que
participaram desta campanha. E conclama a

todos para continuarem na Campanha dos 21
dias de Daniel que atualmente está acontecendo.

A Igreja conta hoje com os seguintes
pastores, obreiros e diáconos atuantes:
Pastor Franzen, Maria José, Edson,
Cláudio, Cleisi, Célia, Débora, Leonilda,
Felipe, José Adenir, Wilson, Antônio,
Meire, Alice Margarete, Altevir, Anésia,
Angela, Oscar, Bernadete, Cecília,
Claudinei, Deumira, Dirce, Elisete,
Eugênio, Gilmar, Icléia, Isaura, Janet, João
Carlos, Joaquina, José Augusto, José
Borges, José Carlos, Leonice, Maria
Emília, Maria Josélia, Marlene, Pompéia,
Rita, Rosely, Sandra, Silvania, Silvanira,
Tereza Mello, Tereza Miranda.

Deus seja Louvado por estas vidas.

Pastores, Obreiros
e Diáconos

Grupos de Coreografias, Grupos de Louvores,
Grupos de Teatro, Grupos de Jovens e tantos
outros apresentam-se nos cultos da 52a IEQ.
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A professora Teresa conta que no seu
primeiro dia de aula parou em frente aos seus
alunos da 5ª série primária e, como todos os
demais professores, lhes disse que gostava
de todos por igual.

No entanto, ela sabia que isto era quase
impossível, já que na primeira fila estava
sentado um garoto chamado Ricardo.

Ela, aos poucos, notava que ele não se
dava bem com os colegas de classe e muitas
vezes suas roupas estavam sujas e cheiravam
mal.

 Houve até momentos em que ela sentia
um certo prazer em lhe dar notas vermelhas

ao corrigir suas provas e trabalhos.
Ao iniciar o ano letivo, era solicitado a cada

professor que lesse com atenção a ficha
escolar dos alunos, para tomar conhecimento
das anotações.

Ela deixou a ficha de Ricardo por último.
Mas quando a leu foi grande a sua

surpresa...

Ficha do 1º ano:
“Ricardo é um menino brilhante e

simpático. Seus trabalhos sempre estão em
ordem e muito nítidos. Tem bons modos e é
muito agradável estar perto dele.”

Ficha do 2º ano:
“Ricardo é um aluno excelente e muito

querido por seus colegas, mas tem estado
preocupado com sua mãe, que está com uma
doença grave e desenganada pelos  médicos.
A vida em seu lar deve estar sendo muito
difícil.”

Ficha do 3º ano:
“A morte de sua mãe foi um golpe muito

duro para Ricardo. Ele procura fazer o melhor,
mas seu pai não tem nenhum interesse e
logo sua vida será prejudicada se ninguém
tomar providências para ajudá-lo.”

“Ricardo anda muito distraído e não mostra
interesse algum pelos estudos. Tem poucos
amigos e muitas vezes dorme na sala de
aula.”

Ela se deu conta do problema e ficou
terrivelmente envergonhada...

E ficou pior quando se lembrou dos lindos
presentes de Natal que ela recebera dos
alunos, com papéis coloridos, exceto o de
Ricardo, que estava enrolado num papel de
supermercado.

Lembrou que abriu o pacote com tristeza,
enquanto os outros garotos riam ao ver que
era uma pulseira faltando algumas pedras e
um vidro de perfume pela metade.

Apesar das piadas ela disse que o
presente era precioso e pôs a pulseira no
braço e um pouco de perfume sobre a mão.

Naquela ocasião, Ricardo ficou um pouco

mais de tempo na escola do que o de
costume.

Relembrou, ainda, que ele lhe disse:
- A senhora está cheirosa como minha

mãe!
E, naquele dia, depois que todos se

foram, a professora chorou por longo tempo...
Em seguida, decidiu mudar sua maneira

de ensinar e passou a dar mais atenção aos
seus alunos, especialmente a Ricardo.

Com o passar do tempo ela notou que o
garoto só melhorava.

E quanto mais ela lhe dava carinho e
atenção, mais ele se animava.

Ao finalizar o ano letivo, Ricardo saiu como
o melhor da classe.

Seis anos depois, recebeu uma carta de
Ricardo contando que havia concluído o
segundo grau e que ela continuava sendo a
melhor professora que tivera.

As notícias se repetiram até que um dia
ela recebeu uma carta assinada pelo Dr.
Ricardo Stoddard, seu antigo aluno, mais
conhecido como Ricardo.

Mas  a  história não terminou aqui...
Ela foi avisada do falecimento do pai de

Ricardo.
Tempos depois ainda recebeu o convite

de casamento. Ela aceitou o convite e no dia
do casamento estava usando a pulseira que
ganhou de Ricardo anos antes, e também o
perfume.

Quando os dois se encontraram,
abraçaram-se por longo tempo e Ricardo lhe
disse  ao  ouvido:

- Obrigado por acreditar em mim e me
fazer sentir importante, demonstrando-me
que posso fazer a diferença.

E com os olhos banhados em lágrimas
sussurrou:

- Engano seu! Depois que o conheci
aprendi a lecionar e a ouvir os apelos
silenciosos que ecoam na alma do educando.
Mais do que avaliar as provas e dar notas, o
importante é ensinar com amor mostrando
que sempre é possível fazer a diferença...

De Autor Desconhecido

Afinal, o que realmente faz a diferença?
É o fazer acontecer: a solidariedade, a

compreensão, a ajuda mútua e o amor entre
as pessoas...

O resto vem por acréscimo...
É este o segredo do Evangelho.
Tudo depende da Pedagogia do Amor.

Instrui a criança no caminho em que
deve andar, e até quando envelhecer não
se desviará dele. Provérbios 22:6

Durante os últimos 150 anos, as teorias da
criação e evolução subsistem juntas.

Os criacionistas (aqueles que acreditam
que a Criação do Homem é oriunda diretamente
de Deus) não conseguem derrubar todos e
completamente os argumentos dos  ditos
evolucionistas.

Paralelamente, os evolucionistas (aqueles
que dizem que nascemos inicialmente de uma
sopa rica em aminoácidos, evoluindo até o
macaco, chegando até o homem) têm muitos
pontos falhos, muitos elos faltantes e não
conseguem também derrubar os argumentos
criacionistas.

Depois deste século e meio, e
principalmente à luz do alto conhecimento atual,
é certo que uma teoria não invalida a outra
porque ambas têm acertos, hipóteses certas e
comprovadas, além de argumentos corretos.

Ambas estão certas. Mas ambas têm
problemas.

Desta edição em diante, uma seleção de
artigos será colocado em cada Jornal Folha do
Vale. Como filho de cientista e como amigo do
maior defensor paranaense do criacionismo
científico, Prof. Gilberto Estevão (responsável
pela tradução para o português do Brasil, do
livro O Desafio do Registro Fóssil, de Diane T.
Gish - www.alfabetizacaopelabiblia.com.br), não
poderia deixar de contribuir com a discussão
deste assunto.

Evolução ou Criação
A escola cristã não pode continuar

amordaçada por desejar libertar-se duma teoria
arcaica, que nos seus 150 anos de existência
provou ser inútil na educação, na bacteriologia,

Ciência x Bíblia - Criação x Evolução
Quem está certo?

A falta de animais vivos ou fósseis
transitórios e mutantes entre espécies,
gêneros e famílias, não consegue ser

explicada pelos evolucionistas. Estes tipos de
animais precisaram ter vivido ou até viver

hoje para provar a teoria evolucionista.

na genética, na embriologia, enfim, não fornece
elemento algum que sirva de auxílio ao
conhecimento humano.

Os trabalhos de pesquisa do dr. Duane Gish
Ph.D (livro O Desafio do Registro Fóssil) são
motivos de gratidão a Deus, pois com clareza
científica, embasado nos animais sepultados nas
pedras, liquida de vez a pretensão evolucionista
de afirmar que a evolução é uma ciência.

Sendo a criação realmente um fato, significa
que existe um criador e o universo a sua criação.
Ele teve um propósito na criação e o homem está
aparentemente no centro desse propósito, já que
somente o homem é capaz de entender até
mesmo o conceito da criação.

É razoável, então, que Deus, o criador, pudesse
de algum jeito, revelar para a sua criatura, o
homem, as informações necessárias a respeito
de sua criação, que nunca poderiam ser
descobertas por si próprias. Os velhos
argumentos contra à historicidade do Gênesis não
mais possuem qualquer peso. Argumentavam que
nem Moisés e nem qualquer de seus
antecessores poderiam ter escrito Gênesis, pois
não conheciam a escrita.

Evolução é Teoria que
Precisa de Fé

Hoje ninguém mais se atreve a acreditar nisso.
Os arqueólogos têm há muito estabelecido que a
escrita era praticada até mesmo por pessoas
comuns, muito antes de Moisés e até mesmo
antes do tempo de Abraão. Novas descobertas
em todas as partes do mundo estão ainda
revelando que o homem primitivo era um técnico,
altamente habilidoso em muitas áreas, muito
mais que os evolucionistas podiam imaginar
alguns anos atrás.

Após décadas de montagem de fósseis e
experiências conduzidas, existe muito pouca
evidência a favor da Teoria da Evolução de Darwin,
ou naturalismo, como é freqüentemente chamada
e isso coloca a evolução no campo da filosofia e
da religião, mas não no da ciência.

Além disso, os principais eruditos argumentam
que essa religião disfarçada (Teoria da evolução)
produz a decadência da ética e dos valores morais
da sociedade ocidental.

Os principais evolucionistas ou naturalistas
concordam entre si que o que é ensinado hoje
nas escolas e colégios como “Teoria da Evolução”
está muito ultrapassado, mas que deve continuar
sendo ensinado sem debates até que se
desenvolva uma nova teoria.

Criacionismo na Escola

Em 1925, os evolucionistas adeptos de
Charles Darwin, reivindicaram o direito acadêmico
de ensinar a teoria da evolução nas escolas
públicas dos U.S.A. Aparentemente, tudo o que
eles queriam era apenas a oportunidade de
apresentar suas concepções. Infelizmente, não
era apenas uma inocente iniciativa, mas começa
o processo de infiltração do secularismo que
culminou com a proibição por lei do ensino do
criacionismo.

Uma das maiores estratégias de Satanás é
levar à Palavra de Deus cair no descrédito da

humanidade. “Se a Bíblia não é inspirada por
Deus, então ela contém erros”, “se ela tem
erros, então não precisamos crer nelas”, etc...
Assim, conceitos fundamentais deixam de ser
verdades absolutas, para serem supostos
relativos. Conceitos como Pecado,
arrependimento, Salvação, Céu e Inferno caem
no descrédito.

Quanto a Nascer Vida de
Uma Sopa Quente

Os evolucionistas afirmam que a primeira
célula viva nasceu de uma sopa quente rica em
materiais propícios à criação de aminoácidos,
há mais de 1 bilhão de anos atrás.

Até hoje, nenhuma experiência de sopa
primordial jamais produziu  qualquer coisa que
se assemelha ao RNA, a necessidade
primordial da vida. RNA não se reproduz, a
necessidade principal para que uma célula viva.
As proprieda-des enzimáticas do RNA não são
suficientemente versáteis para até mesmo uma
imaginável proto-célula mais simples. O
problema da origem de informação no RNA
portador de informação permanece sem
solução. Uma proto-célula baseada somente
em proteínas é igualmente impossível, pelo fato
que para as proteínas falta a habilidade para
se reproduzirem.

Conclusão

Por um longo tempo, os darwinistas
forçaram os que crêem em Deus a provar suas
convicções. Mas agora, com eruditos cristãos
como Phil Johnson e Walter Bradley os
evolucionistas é que têm que provar suas
teorias, e isso os têm feito gaguejar.

Como se pode ver, portanto, a Teoria da
Evolução não pode ser chamada de científica
no exato sentido do termo. Pois, na verdade,
ela não é nada mais do que uma religião
filosófica estabelecida na América.

Edson A. Franzen
Engenheiro,  Ministro e Teólogo

Estes livros revolucionaram o entendimento
da Criação e Evolução, fazendo retornar a
teoria da Criação como uma possibilidade
CIENTÍFICA e não algo que precisa de fé.

Fonte das Informações e consultas:
www.alfabetizacaopelabiblia.com.br

Palavras do
Pastor Franzen

Ao completar dez meses atuando com
minha família na direção da 52ª Igreja do
Evangelho Quadrangular (IEQ), podemos
proclamar com segurança que nossa
transferência foi providência de Deus, ou
seja, Ele como Senhor está na direção e no
comando de nossas vidas. O povo querido
e estimado que congrega na 52ª IEQ, tem
sido abençoado pelo Senhor Jesus de forma
extraordinária.

Quando olhamos para o progresso
material da igreja, as reformas realizadas
no templo, na cozinha, no refeitório, na
aparelhagem de som e nos instrumentos
musicais, ficamos muito contentes. Porém,
a nossa alegria é maior quando avaliamos o
crescimento espiritual da igreja e vemos a
atuação deslumbrante dos Grupos
Missionários e das Lideranças dos
Departamentos, movidos pelo Espírito
Santo, fazendo proezas e combatendo o
bom combate!
- O irmão Daniel, frente ao Grupo

Missionário de Homens (GMH) tem feito
um trabalho elogiável;

- A Pastora Maria José Franzen na
Assistência Social e na direção do Grupo
Missionário das Mulheres, tem sido uma
guerreira de Cristo;

- O irmão Jhames e o irmão Milton têm se
doado à frente dos Jovens e Adolescentes
sem medir esforços;

- A irmã Solange com os Juniores vem
realizando um ótimo trabalho;

- A irmã Cida com as Crianças tem se
doado de forma incansável;

- A irmã Alice Margarete e a irmã Janete,
na liderança dos Diáconos, têm promovido
a 52ª IEQ e a Cristo;

- O irmão Adir tem conseguido união e
muito louvor com os músicos;

- O irmão Claudinei com a Escola Bíblica
Dominical (EBD) tem dado presença e se
dedicado de forma eficiente;

Pastor Titular da
52ª Igreja do
Evangelho

Quadrangular de
Curitiba

- O pastor Cláudio e sua esposa Cleise vem
realizando um ótimo trabalho com os
casais;

- O irmão Edimar tem se dedicado no intuito
de atingir a melhor qualidade do som;

- O irmão Leonardo tem procurado servir
como operador de som;

- A irmã Joaquina tem trabalhado
eficientemente na cozinha;

- A irmã Cleusa cuida do bazar com muito
zelo e amor;

- A irmã Rose tem servido na liderança da
intercessão;

- A irmã Mirian no comando da Coreografia
exalta a Deus com a dança;

- A irmã Rita nas Missões tem se esforçado;
- A irmã Adriana deixa a Casa do Senhor

limpa e organizada.
Deixo uma menção de honra ao mérito aos

professores: Adriana, Alice Margarete, Cida,
Claudinei, Claudio, Dirce, Francini, Leonilda,
Madheli, Maria, e Solange, que têm se
dedicado de forma brilhante e marcante na
Escola Bíblica Dominical.

A irmã Ângela Paulino vêm se destacando
na Secretaria da EBD, fazendo um trabalho
com amor e dedicação.

Agradeço a Deus pela atuação sábia dos
membros do Conselho Diretor Local (CDL),
que procuraram fazer o melhor para Deus.
Meu reconhecimento aos seguintes irmãos:
Alice Margaret, Altevir, Claudinei, P. Claudio,
Débora, Eugênio, Janete, João Carlos, José
Augusto, Méri Terezinha, Oscar, Priscila,
Sandra, e Vanessa.

No louvor estão atuantes os seguintes
levitas: Adir, Adriana, Bruno, Cida, Cleisi,
Edimar, Erediane, Etinatan, Felipe, Gláucio,
Jhames, Jhulia, Lorena, Madheli, Maria
Gabrielle, Mario, Milton, Mirian, Pr. Claudio,
Pra. Célia, Priscila, Raquel, Rose, Rubens e
Simone.

A 52ª IEQ é um exército de irmãos unidos
em Cristo servindo com alegria.

Deus foi generoso ao levantar pessoas
sedentas que vêm participando ativamente
dos eventos que nossa Região Eclesiástica
tem oferecido.

Quero deixar registrado, com destaque, a
atenção e o carinho com que a irmã Débora
(Secretária Regional) vem servindo a 52ª IEQ.

É justo também registrar a eficiência
administrativa com que o Superintendente
Regional Reverendo Mário Gilberto Glück
Hamilko tem liderado nossa Região
Eclesiástica.

Com certeza, deixamos de citar dezenas
de pessoas que atuaram direta ou
indiretamente com sua presença, orações,
doações, trabalho, ofertas e dízimos. Que
Deus os recompense grandemente.
Obrigado! Deus seja Louvado.

No culto de Ceia de Maio, também
houve a apresentação das pessoas

que estariam se dirigindo ao Batismo
nas Águas dias após. Portanto mais
estes abençoados também fazem

parte do rol de membros da 52a IEQ,
que cresce a cada mês.

Culto de Ceia

No culto de Ceia de 04/maio foi feito
um apelo para todos aqueles que

gostariam de começar a congregar
na 52. Estes vieram à frente, e hoje
fazem parte do rol de membros da

igreja, com muita satisfação.

Todos os primeiros domingos do mês,
a 52a IEQ ministra seus cultos de ceia.

É um momento único de confrater-
nização onde praticamente todos os

membros e obreiros estão ali
cumprindo o mandamento de Cristo
de "Fazer isto em memória de mim".

Educação - Podemos Fazer a Diferença...
Rev. Edson de Almeida e Franzen - trazendo uma história que poderia ser verídica de você educador
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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:

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 conseguiu provar a
veracidade das revelações de Jó.

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

Todos os domingos à tarde, depois do
culto da manhã na igreja, o pastor e seu filho
de 11 anos saíam pela cidade e entregavam
folhetos evangelísticos.

Numa tarde de domingo, quando chegou
a hora do pastor e seu filho saírem pelas ruas
com os folhetos, fazia muito frio lá fora e
também chovia. O menino agasalhou-se e
disse:

- Ok, papai. Estou pronto.
E seu pai perguntou:
- Pronto para quê?
- Pai, está na hora de juntarmos os nossos

folhetos e ir.
Seu pai respondeu:
- Filho, está frio lá fora e também está

chovendo muito.
O menino olhou para o pai surpreso e

perguntou:
- Mas pai, as pessoas não vão para o

inferno até mesmo em dias de chuva?
Seu pai respondeu:
- Filho, eu não vou sair nesse frio.

Triste, o menino perguntou:
- Pai, eu posso ir? Por favor, deixa...
Seu pai hesitou por um momento e depois

disse:
- Você pode ir. Aqui estão os folhetos. Tome

cuidado, meu filho.
- Obrigado, pai!
Então ele saiu no meio daquela chuva. Este

menino de onze anos caminhou pelas ruas da
cidade de porta em porta entregando folhetos
evangelísticos a todos que via.

Depois de caminhar por duas horas na chuva,
ele estava todo molhado, mas faltava o último
folheto. Ele parou na esquina e procurou por
alguém para entregar o folheto, mas as ruas
estavam totalmente desertas. Então ele se virou
em direção à primeira casa que viu e caminhou
pela calçada até a porta e tocou a campainha.
Ninguém respondeu. Ele tocou de novo, mais
uma vez, mas ninguém abriu a porta. Ele
esperou, mas não houve resposta.

Finalmente, este soldadinho de onze anos
se virou para ir embora, mas algo o deteve. Mais
uma vez, ele se virou para a porta, tocou a
campainha e bateu na porta bem forte. Ele
esperou, alguma coisa o fazia ficar ali na varanda.
Desta vez a porta se abriu bem devagar.

De pé na porta estava uma senhora idosa
com um olhar muito triste. Ela perguntou
gentilmente:

- O que eu posso fazer por você, meu filho?
Com olhos radiantes e um sorriso que

iluminou o mundo dela, este pequeno menino
disse:

- Senhora, me perdoe se eu estou
incomodando, mas eu só gostaria de dizer que
JESUS A AMA MUITO e eu vim aqui para lhe
entregar o meu último folheto que lhe dirá tudo
sobre JESUS e seu grande AMOR.

Então ele entregou o seu último folheto e se
virou para ir embora.

Ela o chamou e disse:
- Obrigada, meu fi lho!!! E que Deus te

abençoe!!!
Bem, na manhã do seguinte domingo na

igreja, o Papai Pastor estava no púlpito.

Quando o culto começou, ele perguntou:
- Alguém tem um testemunho ou algo a dizer?
Lentamente, na última fila da igreja, uma

senhora idosa se pôs de pé.
Conforme ela começou a falar, um olhar

glorioso transparecia em seu rosto.
- Ninguém me conhece nesta igreja. Eu nunca

estive aqui. Vocês sabem. Antes do domingo
passado eu não era cristã. Meu marido faleceu
há algum tempo, deixando-me totalmente
sozinha neste mundo. No domingo passado,
sendo um dia particularmente frio e chuvoso, eu
tinha decidido no meu coração que eu chegaria
ao fim da linha. Eu não tinha mais esperança ou
vontade de viver.

- Então eu peguei uma corda e uma cadeira e
subi as escadas para o sótão da minha casa. Eu
amarrei a corda numa madeira no telhado, subi
na cadeira e coloquei a outra ponta da corda em
volta do meu pescoço.

- De pé naquela cadeira, tão só e de coração
partido, eu estava a ponto de saltar, quando, de
repente, o toque da campainha me assustou. Eu
pensei:

- Vou esperar um minuto e quem quer que
seja irá embora.

- Eu esperei e esperei, mas a campainha era
insistente. Depois a pessoa que estava tocando
também começou a bater bem forte. E eu pensei:

- Quem neste mundo pode ser? Ninguém
toca a campainha da minha casa ou vem me
visitar.

- Eu afrouxei a corda do meu pescoço e segui
em direção à porta, enquanto a campainha soava
cada vez mais alta.

- Quando eu abri a porta e vi quem era, eu mal
pude acreditar, pois na minha varanda estava o
menino mais radiante e angelical que já vi em
minha vida.

- O seu SORRISO, ah, eu nunca poderia
descrevê-lo a vocês!

- As palavras que saíam da sua boca fizeram
com que o meu coração, que estava morto há
muito tempo, SALTASSE PARA A VIDA quando ele
exclamou com voz de querubim:

O Último Folheto! - Senhora, eu só vim aqui para dizer QUE
JESUS A AMA MUITO.

- Então ele me entregou este folheto que
eu agora tenho em minhas mãos.

- Conforme aquele anjinho desaparecia no
frio e na chuva, eu fechei a porta e
atenciosamente li cada palavra deste folheto.

- Então eu subi para o sótão para pegar a
minha corda e a cadeira. Eu não iria precisar
mais delas. Vocês vêem - eu agora sou uma
FILHA FELIZ DO REI!!!

- Já que o endereço da sua igreja estava
no verso deste folheto, eu vim aqui
pessoalmente para dizer OBRIGADO ao
anjinho de Deus que no momento certo livrou
a minha alma de uma eternidade fora do
paraíso e da presença de Deus.

Não havia quem não tivesse lágrimas nos
olhos na igreja. E quando gritos de louvor e
honra ao REI ecoaram por todo o edifício, o
papai Pastor desceu do púlpito e foi em direção
a primeira fila onde o seu anjinho estava
sentado. Ele tomou o seu filho nos braços e
chorou copiosamente.

Provavelmente poucas igrejas tiveram um
momento tão glorioso como este e
provavelmente este universo nunca viu um pai
tão transbordante de amor e honra por causa
do seu filho...

Exceto um. O Pai também permitiu que o
Seu Filho viesse a um mundo frio e tenebroso.
Ele recebeu o Seu Filho de volta com gozo
indescritível, todo o céu gritou louvores e honra
ao Rei, o Pai assentou o Seu Filho num trono
acima de todo principado e potestade e lhe
deu um nome que é acima de todo nome.

Bem aventurados são os olhos que vêem
esta mensagem. Não deixe que ela se perca,
leia-a de novo e passe-a adiante.

Lembre-se: a mensagem de Deus pode
fazer muita diferença na vida de alguém
próximo a você.

Não tenha medo ou vergonha de repassar
e compartilhar esta mensagem maravilhosa.

CULTO DE POSSE DO
PASTOR FRANZEN EM

14 DE AGOSTO DE 2007

CAFÉ DA MANHÃ COM
ESTUDO BÍBLICO

Não podiam faltar os Pastores Heinz e Maria José

Confraternização durante o Café da Manhã

Presidente do GMJovens Milton e Miriam com outros
irmãos em Cristo

Este Café da Manhã caracterizou-se pela fartura e
pela comunhão com Cristo e entre os irmãos

Apos a ministracao da Palavra, o alimento para o corpoIrmâ Marleni e a Pa. Débora na liderança da cozinha

Muitas frutas e outros quitudes
fizeram parte deste café...

O casal Pastor Claudio e Pastora Cleise, responsáveis
pela organização do Café da manhã de 10/Fev/2008.

Palavras
da Pastora
Maria José

Franzen
Em agosto do ano passado, viemos

transferidos por Deus para a 52ª IEQ  Jardim
Paranaense. Como todas as transferências
de pastores trazem mudanças, ansiedades
e preocupações, era de se esperar
desgastes e aborrecimentos. No entanto,
para minha surpresa, isto não aconteceu
conosco, pois tivemos uma acolhida
agradável, cheia de amor por parte de toda
Igreja. Só tenho motivos para agradecer a
todos e a Deus. Eu e minha família estamos
empenhadas em servir a Cristo na Igreja,
com esforço, zelo e dedicação, sem medir
sacrifícios.

Nossa principal meta é ganhar almas
preciosas para Jesus e levá-las a conhecer
as sagradas letras com o fim de serem
transformadas em discípulos de Cristo. No
começo deste ano assumi a liderança do
Grupo Missionário de Mulheres. Tive a grata
surpresa de perceber que as senhoras de
nossa Igreja são cheias de unção e amor,
prontas para servir a Jesus Cristo.

Temos trabalhado em equipe com
eficiência e respeito mútuo, tornando nosso
trabalho produtivo e agradável. Participamos
de vários eventos locais e regionais com
ótimos resultados. Temos pela frente, no
entanto, ainda muito que fazer, pois
lembramos do que Jesus Cristo fez por nós.

Vamos juntos atender as pessoas que
estão na Igreja e trazer novas famílias para o
nosso convívio e compartilhar com elas
nossas experiências com Deus. Jesus
disse: “Eis que cedo venho e comigo está
a recompensa que darei a cada um
segundo as suas obras. Ap 22:12.”

O Rev. Heinz Siegfried Franzen é da Igreja
Quadrangular há mais de 34 anos. Tomou posse
como pastor titular da 52a IEQ Jardim Paranaense,
em Curitiba, no dia 14/08/2007, vindo da 2a IEQ de
União da Vitória, e anteriormente da IEQ do Pinhei-

rinho desta cidade, igreja que fundou em 1982.

A ministração para casais ficou por conta do P. Claudio


