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SE HOUVESSE VIDA FORA TERRA A SUA FÉ SERIA ABALADA?
No início de junho a agência espacial estadunidense, NASA, divulgou uma descoberta que pode indicar ter existido vida em Marte. A
sonda espacial Curiosity perfurou rochas e encontrou moléculas orgânicas, as quais são comumente associadas a presença de vida.
Essas moléculas podem, contudo, estar ligadas a processos não biológicos. Apesar dessa descoberta ser um sinal positivo que aumenta
as probabilidades de que possa ter existido vida em Marte, não se pode afirmar que descobriu-se vida ou nem mesmo dizer que houve
vida em Marte. Os cientistas dizem frequentemente que, diante de circunstâncias propícias, seres biológicos surgiriam naturalmente.
Essa hipótese está mais firmada em uma crença, uma fé, do que em fatos. Se fosse tão fácil criar vida diante de condições ideais, os
cientistas já teriam conseguido fazer isso em laboratório. Até agora o que eles conseguiram não passou de "sopas orgânicas" que, como
eles sabem bem, podem estar associadas a processos não biológicos e meramente químicos. James Tour, considerado o "Cientista do
Ano" e uma das "Mentes Científicas Mais Influentes do Mundo" em 2014, afirmou que os cientistas não têm a mínima ideia de como
proteínas, ácidos nucleicos, carboidratos e lipídios passariam do nível probiótico para aquilo que se poderia considerar um ser biológico.
Mattie Leisola, bioengenheiro e ex-professor de Química e Ciência dos Materias da Universidade Helsink, escreveu um livro com o título
"A jornada de um cientista de Darwin ao Design", que a forma como os alunos são ensinados nas escolas sobre a origem da vida é
desonesta. Eles são ensinados que a vida não passa de "matéria complexa", o que não é verdade, absolutamente. Leisola, mesmo, já foi
um ateu que lutava para não colocar Deus na equação da vida, mas que deixou a sua esperança e fé cega e se baseou em evidências. É
isso que verdadeiros cientistas fazem, baseiam-se em evidências. Ele passou acreditar no design inteligente da vida. Mas o que eu quero
perguntar aqui é o seguinte: e se vida for descoberta em outro planeta? Um fóssil de uma bactéria, talvez. Talvez um organismo
unicelular em um pedaço de asteroide? No que isso iria abalar a minha fé? Digo com toda sinceridade: em nada! O Universo é o quintal
da Criação de Deus. Por que seria razão de espanto se fossem encontradas provas de que o Deus que criou isso tudo, também tenha
criado vida em outras "rochas voadoras" que são os planetas? Na verdade, seria interessante encontrar um organismo vivo a milhares de
anos luz de distância da Terra, mostrando a mesma engenharia da vida que há aqui. Se eu creio que aquele ser unicelular que sobrevive
no inóspito deserto do Atacama faz parte da Criação, porque eu ficaria com a minha fé abalada se algo semelhante fosse encontrado
numa cratera em um outro planeta? "Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste..."(Salmo
8.3) me pergunto: o que impediria o Criador de colocar lá o que ele quisesse?
Davi Liepkan
_________________________________________________________________________________________________________

Recadastramento de Membros
O recadastramento já está acontecendo! Se você é
membro da igreja, preste atenção às orientações
que serão dadas.

Ação Social
Faça doações de mantimentos e cesta básica
para serem entregues as pessoas carentes e
idosos.Colabore!

Convite 26/06 às 19:30h.
Venha prestigiar essa festa!
Você será muito bem vindo!

NOME:________________________________ PERTENCE A ALGUMA IGREJA? QUAL?_________________________
TELEFONE:_____________________________ MARQUE COM UM "X"
CIDADE:_______________________________ ⃝QUERO FAZER PARTE DESTA IGREJA ⃝QUERO ME BATIZAR
E-MAIL:_______________________________ ⃝QUERO FAZER ESTUDO BÍBLICO ⃝QUERO UMA VISITA PASTORAL
COMO DECIDIU NOS VISITAR?_______________________________________________________________________

TERÇA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

Marcos e Magaly
R: Papoulas, 170
Jd Primavera – 99663-0035

QUINTA-FEIRA

QUARTA-FEIRA 27/06

Férias

SEXTA-FEIRA

Paula Mathie

Ricardo e Juliana

Wagner e Michele

R: Aristides Bassora, 66
Jd. Europa – 3476-4775

R: Benedito J. Pereira, 482
Jd Mª Helena – 99248-7896

R: Dr Edney Cordenounse,
356, Jd Terra America II
3407-5717 - Americana

Dia 24 de Junho (Hoje)
Pedro Henrique Padovani Pires
97408-4403
Dia 25 de Junho (Seg)
Pamela Caroline B. Companhole
98872-0150
Dia 27 de Junho (Qua)
Fladia Alexandra B. Nascimento
99792-1662
Dia 28 de Junho (Qui)
Daniela Cristina Vicentin
99870-9748
AGENDA FIXA DA SEMANA
Domingo: 09:00h - Culto Devocional
10:00h - EBD
18:00h - MCA
19:30h - Culto de Adoração
Segunda: 19:00h - Clubinho

Terça:
20:00h - PG
Quarta: 19:30h - CCC
Quinta: 19:30h - Quinta do Somma
Sexta:
19:00h - Basquete
Sábado: 10:00h - Ensaio Equipe de Louvor

Raimundo de Sales Braga
99617-9922
Dia 29 de Junho (Sex)
Marta Ubrich Gavioli
99149-8289
Nilsa Cisino do Prado
98160-9535
Dia 30 de Junho (Sab)
Lucas Fernandes M. Silva
98830-5100
Marcos Aroldo Albrecht
99677-0455

CONTRIBUIÇÃO POR DEPÓSITO
Banco Bradesco: Ag:317
Conta Corrente: 22190-2
CNPJ: 47.717.012.0001/03
Favor colocar o comprovante de
depósito nas urnas (gazofilácios).

QUERO FAZER PARTE DA IGREJA BATISTA CENTRAL Talvez você esteja procurando um lugar para servir ao Senhor.
A Igreja Batista Central está de portas e braços abertos! Se você está vindo de outra igreja batista, ou de outra igreja
evangélica, é preciso conversar com o pastor para que você
saiba quais os passos que precisa tomar. Se você quer ser um seguidor de Jesus Cristo e, portanto, quer ser batizado, há
sempre um grupo de pessoas se preparando para batizar. Fale com o pastor! Acima há telefones e e-mails para contato.
Marque uma conversa com o pastor. Você também deve preencher a “ficha de interesse” deste boletim, destacar e
depositar na caixa no saguão de entrada do templo. O pastor ficará feliz em poder conversar com você!

DEIXE AQUI SUA: ⃝SUGESTÃO ⃝CRÍTICA ⃝PERGUNTA ⃝MOTIVO DE ORAÇÃO DEIXE SEU NOME COMPLETO.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

