
45 3284-1054
Rua Tiradentes, 656 - a 30 metros do Super Rimmava - Centro - MCRondon

“No princípio, 
Deus criou os 
céus e a terra” 
Gênesis 1:1

Fomos planejados: 
Somente um Deus muito inteligente poderia ter criado tudo com tanta perfeição! 
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Marmitas
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TAXA DE 

ENTREGASALETE
(45) 9 9928-5794

Rua Sete de Setembro, 2456
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DISK ENTREGA Comida caseira 

Contabilidade

Av. Expedicionário Otto Grings, 714
Jardim Universitário

Marechal Cândido Rondon-PR 45 9 9908-0220        |  9 9134-8200
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Big 
Bang: 
Você acha mesmo 
que o mundo todo 
pode ter surgido 
de uma explosão?



www.franciscoimoveis.net

Avenida Maripá, 44 - Sala 02
Marechal Cândido Rondon - PR

A CHAVE PARA  PODE ESTAR AO SEU ALCANCE!SUA CASA

R$ 180.000,00

OZEIAS
45.9 9916-0097 45.9 9935-2560

- 3 quartos
- Sala
- Cozinha

R$ 127.000,00

- 2 quartos
- Sala
- Cozinha
- Lavanderia
- Pode ser financiada 
pelo Plano Minha 
Casa Minha Vida

Casa localizada na Rua das Canelas
 - Loteamento Ipê

Casa de esquina com aproximadamente 117 m²
 localizada na Rua Bahia, 407 
Loteamento Ana Neuza

R$ 198.000,00 à vista

- 3 quartos
- Sala
- Cozinha

- Garagem com portão eletrônico
- Lavanderia
- Lote de 14x18

- Banheiro
- Garagem

Casa localizada na 
Rua Guilherme Wollstein, 973

AGORA SOMOS 
REPRESENTANTES

COMPRA l VENDA l ADMINISTRA l ALUGA l CONSTRÓI

45.3254-3128



Leomar André Thiel e Kelli Cristina Scherer,
diretores da Revista Paz
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São 50 publicações levando a Palavra do 
Senhor a centenas de pessoas, com muito amor, 
carinho, respeito, credibilidade e crendo que 
tudo é Dele, para Ele e por Ele! 

lá, queridos leitores! Quando se com-Opleta 50 anos de casados, comemo-
ra-se as Bodas de Ouro... uma data 

muito importante e reconhecida. Afinal, 50 é um 
número que impõe muito respeito! São 50 anos 
de cumplicidade, dedicação, amor, paciência, 
atitude, superação de desafios, união...

E assim como para se comemorar Bodas 
de Ouro, para se chegar a 50 edições publica-
das da Revista Paz, também temos muito a 
comemorar! 

Muito obrigado a todos os nossos parcei-
ros, anunciantes, assinantes, entrevistados, 
colunistas, leitores... enfim, a cada pessoa que 
faz parte desse lindo projeto... que no próxi-
mo mês já estará completando 5 anos 
(aguarde, que novidades grandiosas estão 
sendo preparadas!)

“Agrada-te do SENHOR, e Ele 
satisfará os desejos do teu 
coração” Salmos 37:4

Editorial

Essa edição está muito especial! Temos 
uma enquete com casais falando da participa-
ção de Deus em seus namoros, louvor, 
Turminha da Paz, Galera de Jesus, Comunhão 
e Fé, Sintonia com Deus, Letra de Mulher, 
Espaço Financeiro, Semeando a Palavra, Papo 
de Homem, Anos Dourados, Momento A2, 
palavras de pastores, Rasgando a Bíblia, 
EducAção... enfim, muitos assuntos que vão 
edificar a sua vida!

E a reportagem de capa é muito impactan-
te: Design Inteligente – a maior descoberta cien-
tífica de todos os tempos! Quer saber mais? Leia 
nossa matéria completa...

Ótima leitura! Deus os abençoe! 
E faça parte da nossa próxima edição come-

morativa: 5 anos da Revista Paz, 58 anos de 
Marechal Cândido Rondon e Dia dos Pais!

Paz
Revista

CNPJ: 15.270.904/0001-04

EDIÇÃO NÚMERO 50 Periodicidade: Mensal

*Os artigos assinados são de 
responsabilidade de seus autores

Marechal Cândido Rondon e região

Curta a nossa página no Facebook!

Revista Paz

Distribuição gratuita no comércio

Jornalista Responsável
Kelli Cristina Scherer

Registro Prossional: DRT/PR 7444

E-mail: revista_paz@yahoo.com.br
Fones: (45) 9 9114-0418 - Vivo 
           (45) 9 9934-2250 - Tim (com Kelli)

Circulação

Vanderlei Britzke
Fone: (45) 9 9925-7501

E-mail: publicidade_revistapaz@yahoo.com.br

Departamento Comercial

Rua Tiradentes, 585 - M. C. Rondon-PR
“Isso vem do Senhor, e é algo maravilhoso para nós” Salmo 118:23

45 3284-1014
 

fb.com/joiascanaa
 45 9 9817-3104

 

arme e eslo 
dedicados a você!

VIVA A INTENSIDADE 

DO amor!



,

PAGAMENTOS 
EM BOLETOS E CARTÕES 

DE CRÉDITO, 
PARA FACILITAR 

SUA COMPRA!



“Quase” no 
caminho
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Esta mensagem, e outras tantas que você 
já leu ou ouviu, são sementes da Palavra de 
Deus lançadas... não permita que o diabo a tire 
de seu coração (Lc.11:8b), mas que ela possa 
encontrar um solo fértil para produzir frutos (cf. 
Lc.8:15). 

Não que no “quase”! Seja um Cristão 
autêntico, e ande NO caminho do Senhor!

Em outra ocasião, Jesus estava saindo de 
Jericó, quando: ”dois cegos, sentados na beira 
do caminho, ouviram alguém dizer que Ele esta-
va passando e começaram a gritar: Senhor, Filho 
de Davi, tenha pena de nós!” (Mt.20:30). Jesus os 
curou da cegueira e eles “então seguiram Jesus” 
(v.34). Clame ao Senhor Jesus e deixe a “ceguei-
ra espiritual”, e siga seu caminho! 

Nesta audiência, o apóstolo pode explanar 
ao imperador romano toda sua história e con-
versão, no que o rei faz uma declaração inquie-
tante: “Você quase me persuades a me tor-
nar um Cristão” (Atos 26:28).

No capítulo 26 do livro de Atos dos 
Apóstolos, encontramos um qua-
dro interessante: o apóstolo Paulo 

havia sido preso (At. 21:33) depois de uma con-
fusão no Templo  em Jerusalém, após uma 
audiência com o governador Festo, e por ser 
cidadão romano, ele pede  para ir à presença 
do Imperador Agripa II.

Segundo a escritora e cronista catarinense 
Sara Westphal Batista da Silva: “Ainda pior do 
que a convicção do não, e a incerteza do talvez, 
é a desilusão de um quase. É o quase que me 
incomoda, que me entristece, que me mata tra-
zendo tudo o que poderia ter sido e não foi...”

Muitas pessoas admiram os ensinos e a 
história de Jesus, consideram-no um grande 
líder, um mestre, um revolucionário, porém 
não aceitam Jesus como Senhor e Salvador de 
suas vidas, enm, estão “quase” no caminho, 
mas não NO caminho... estão pertos, mas não o 
suciente! É como estar à margem, ou à beira 
do caminho...

Semelhante ao Rei Agripa, muitos já ouvi-
ram a mensagem da Salvação em Cristo, e “qua-
se” se tornaram cristãos... mas o quase, ainda 
não é. O dicionário dene o “quase” como: a 

pouca distância; próximo; perto.

Jesus declarou: “Eu sou O Caminho...” (cf.Jo. 
14:6 a). Em outro momento, Ele contou a pará-
bola do semeador, que é encontrada em três 
dos quatro evangelhos (Mt.13:1-9,19-23; Mc. 
4:1-9 e Lc.8:4-8) – leia na sua Bíblia. 

Isso é muito sério! Pois desse “quase” 
depende a nossa Salvação (veja parte nal do 
versículo acima). Para nossa Salvação, nada ser-
virá se sou vizinho, amigo ou parente de um 
cristão, e assim, “quase” ser cristão. 

Nesta parábola, a semente (Palavra de 
Deus) é lançada pelo semeador, e a primeira 
menção (Lc.8:5) diz que as sementes caem à 
beira do caminho, e na sequência o próprio 
Jesus explica que “As sementes que caíram à 
beira do caminho são as pessoas que ouvem a 
mensagem. Porém o diabo chega e tira a men-
sagem do coração delas para que não creiam e 
não sejam salvas” (LC.8:11- NTLH). Ou seja, são 

pessoas que, como o rei Agripa, ouvem a pala-
vra e “quase” se tornam cristãos.

Sintonia com Deus
Apresentador do Programa Geração
Gospel na Rádio Marechal 107,9 FM

Vanderlei Britzke



*Serviço de entrega especializado a partir das 9h

*

SAUDÁVELSimone Giese

8 à 19 Rua São Paulo, 271 - Centro
Marechal Cândido Rondon-PR

Produtos especiais para:

alérgicos a glúten, lactos, proteína do leite e ovos

Só com produtos 

exclusivos do 

Bistrô 

Maçã 

Verde!

Um Dia dos Namorados saboroso, saudável e especial?



ADVOCACIA

Dr. Christian Guenther
OAB/PR 31.517

Rua Espírito Santo, 1457 - Sala 02
Marechal Cândido Rondon-PR

Áreas de atendimento:

Previdência  | Trabalhista  |  Cível

Família  |  Criminal

OAB/PR 35.268

Dr. Marcelo Gustavo Schimmel

 Avenida Tiradentes, 1120 - 1º andar - Centro - Toledo - PR

BIER SG ADVOCACIA E CONSULTORIA

Aposentadoria e auxílios

Trabalhistas

Indenizações

Licitações

Servidores públicos

Tributário

Inventários, divórcios e partilhas

Direito imobiliário

Análises, perícias e defesas em

    dívidas bancárias

Sistema financeiro de habitação

(45) 3055-2310

Edvandro Augusto Bier
OAB/PR 21.852

Marcelo Gustavo Schimmel
OAB/PR 35.268

Christian Guenther
OAB/PR 31.517

3254-752745

9 9910-5024 45



Muita calma 
nessa hora!

“Agora que estou velho... fica comigo enquanto anuncio 
o teu poder e a tua força a este povo” Sl 71:18

Anos

Romildo Wrasse
Pastor da Igreja Luterana Cristo

Ter paciência não é concordar com o 
erro, com o mal ou com a injustiça. Pelo con-
trário, é lutar contra o pecado, nosso e dos 
outros. Mas é ter amor e tolerância com as 
pessoas. É compreender e aceitar as pesso-
as. Se estão agindo contra a Palavra de 
Deus, ajudá-las a superar o erro.

Muita calma nessa hora! Busque em 
Deus a calma necessária para qualquer 
hora.Quando passamos a conar em Jesus, 

recebemos uma nova vida. Quem está em 
Jesus, tem uma vida diferente. É uma vida 
que não é guiada pelos nossos instintos, dese-
jos e inclinações naturais. Quer dizer, não é diri-
gida nem pelo mundo, nem por nossa nature-
za. Mas pelo Espírito Santo. Dele recebemos a 
paz, a esperança, a consciência tranquila e a 
conança de que Deus tudo dá no tempo 
certo. Às vezes, esse tempo de Deus não é o 
nosso tempo. Mas em tudo, Deus tem bons 
propósitos para a nossa vida.

Se respondeu “pouco”, você tem paciên-
cia. Se respondeu as outras opções, cuidado! 
Você precisa tratar a sua impaciência. 

Haja paciência! A minha paciên-
cia acabou! Paciência tem limi-
te! Esse não tem paciência! Não 

aguento mais esperar! Estas são expressões 
e pensamentos muito comuns. Muitas 
vezes, nos impacientamos diante de con-
trariedades que demoram mais do que que-
remos para serem resolvidas. E às vezes, 
com a idade, camos ainda mais impacien-
tes. A ponto de muitas vezes sofrermos 
com isso, nos trazer problemas no relacio-
namento com as pessoas e cometermos 
pecados.

Você quer fazer um teste de paciência? 
Vamos lá: 1. Quando as pessoas demoram 
para lhe atender, você se irrita? (pouco, bas-
tante, muito/xinga). 2. Quando precisa 
esperar, você ca ansioso? (pouco, bastan-
te, muito/reclama). 3. Quando tem algo difí-

cil para fazer, que demora, você desiste? 
(pouco, bastante, muito/desiste). 

4. Quando está doente, e a melhora demora, 
você desanima? (pouco, bastante, mui-
to/desanima). 5. Quando é vítima de injusti-
ça, quer resolver a ferro e fogo na hora, ou dese-
ja o mal também ao outro, ou fala mal dele ou 
pelo menos espalha o mal que lhe fez? (pou-
co, bastante, muito/quase sempre).

E tem hora que precisamos de ajuda. O 
que para nós é difícil ou até impossível, para 
Deus é possível. Na Sua Palavra, Deus apre-
senta a paciência como uma virtude que o 
Espírito Santo nos dá. “O Espírito de Deus 
produz... paciência”. Gl 5:22. Ela é um dos fru-
tos do Espírito. O que signica que vem do 
Espírito Santo a capacidade de ter paciên-
cia no sofrimento e no relacionamento com 
as pessoas.

Leia, ouça, estude a Bíblia. Por ela, o Espírito Santo 
guiará a sua vida. Pense muito! Descanse o pensamento 

quando necessário. Volte a pensar muito. 
Sempre o bem, conforme a perfeita vontade de Deus.
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Fone/Fax (45) 3284-1420
Celular (45) 9 9971-1584 - TIM

Marechal Cândido Rondon - PR
RUA MINAS GERAIS, 860 -  SALA 02

uniao@rondotec.com.br | www.escritoriocontabiluniao.com.br 

12 de Junho
Dia dos Namorados

Compre e
 pague em até 

12x

Quem ama, não esquece! 

Confecções       Lingeries       
Artigos de Decoração     
Cama, Mesa e Banho... e muito mais!

Declare-se! Presenteie com os 
produtos da Loja Helena

sem juros

Av. Rio Grande do Sul, 898 - Marechal Cândido Rondon-PR
Fone (45) 3284-1190



em MARECHAL CÂNDIDO RONDON
Rua Espírito Santo, 738 - Sala 102 - Centro

EM FRENTE À PREFEITURA

Tel. (45) 3254-6785 Odonto Master Marechal

9 9957-7872

NOVOS APARELHOS 
AUTOLIGADOS? 

A Odonto Master tem!
       Os aparelhos autoligados não necessitam das "borrachi-
nhas" para prenderem o fio metálico no braquete, criando um 
mecanismo de deslizamento que diminui o atrito e permite 
que os dentes se movam mais rapidamente, exigindo menos 
ajustes, menor tempo de cadeira durante as consultas e, em 
alguns casos, uma redução no tempo do tratamento.
       São mais higiênicos, mais modernos e faz você precisar 
ir menos vezes visitar o dentista para alinhar seus dentes! 

Venha conferir!



Comunhão
eFé ma coluna social voltada Uàs programações, come-

morações e acontecimentos em 
geral das nossas queridas igrejas! 
Faça parte! Envie sua foto para 
revista_paz@yahoo.com.br
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Arena Jovem da Sara 
Nossa Terra de 

Marechal Cândido 
Rondon: muitas 

bênçãos!

PEÇA PELO DELIVERY Marechal 
Cândido 

Rondon

CHICKEN IN HOUSE

Traga sua família e amigos

(45)2031-2158 / (45)9 9917-0146

Avenida Maripá, 1485

PRATOS

1 Balde M com frango frito crocante,
Batata frita, 1 Refrigerante 600ml e 1 molho.

1 Double Chicken, Porção de Batata frita,
1 Refrigerante lata.

SERVE

2 À 3 PESSOAS

COMBO DOUBLE CHICKEN COMBO CASAL
Combo Casal  FRANGO com Costelinha Combo Casal  FRANGO com Costelinha

1 Balde G com frango frito crocante,
Batata frita, 1 Refrigerante 1,5L e 2 molhos.

2 Baldes G com frango frito crocante,
Batata frita, 1 Refrigerante 2L e 3 molhos.

SERVE

4 À 5 PESSOAS

SERVE

6 À 7 PESSOAS

COMBO FAMÍLIA COMBO AMIGOS
Combo Casal  FRANGO com Costelinha Combo Casal  FRANGO com Costelinha

Galera do projeto Holy Vision, realizado pela 
Associação Projeto Vida e Esperança 

(Aprove), com o apoio da Igreja de Deus 
Comunidade Emanuel de Marechal Cândido 

Rondon: Jesus, nosso Mestre!

Série “De hoje em diante”, realizada em todos os 
domingos de maio na A Verdade que Liberta de 

Marechal Cândido Rondon. Foi bênção!

em maio

Festa de Ação 
de Graças da 
Comunidade 

Martin Luther, 
realizada 

Escola Bíblica Ministerial da Assembleia de Deus de Marechal Cândido 
Rondon, realizada em abril. Muitas bênçãos!

O pastor Romildo Wrasse e seus 
colegas de turma, que foram 

homenageados em Convenção 
realizada em Florianópolis (SC), pelos 
40 anos de Ministério. Grande parte 
deste tempo foi servindo ao Senhor 

na Congregação Luterana Cristo. 
Parabéns, pastor Romildo!



EM 10 VEZES NOS CARTÕES 

C A L Ç A D O S

CENTER

Avenida Maripá, 30 - Marechal Cândido Rondon-PR

45 3284-1042 | 9 9962-0676

Namorar é 
caminhar juntos...

OUTONO
INVERNO 2

0
18

As tendências da estação 
você encontra aqui!

Faça essa caminhada com a Center Calçados!



Tinha também umas calças que eu não 
queria me desfazer, na esperança de perder 

mais alguns quilos e voltar a usar. Nos cabides, 
algumas peças já estavam há mais de um ano 
sem uso, por estarem cobertas por outra peça. 
Cheguei a encontrar cabides com 03 blusas 
penduradas, uma em cima da outra. 

Tudo tem o seu tempo determinado, e 
há tempo para todo propósito debaixo 

do céu. Tempo de acumular e tempo de faxinar. 
Ops, não é bem assim, mas quase: tempo de 
guardar e tempo de deitar fora (Eclesiastes 3:6).

Há alguns dias, z “uma limpa” no meu 
armário de roupas. Surpreendi-me com quan-
ta coisa eu tinha guardado. Algumas peças de 
roupa estavam com a etiqueta, pois comprei 
no impulso de uma promoção, mas havia me 
esquecido que já tinha uma peça igualzinha 
em casa. 

Neste momento, tomei uma decisão. Eu 
caria apenas com o número de peças que 
coubessem sozinhas nos cabides. E, não, de-
nitivamente, não compraria mais cabides. 
Anal de contas, pra que acumular tanta rou-
pa? Será que eu temo que Deus não me aben-
çoe amanhã, com novas peças? Ou preciso acu-
mular roupas velhas porque não sou merece-
dora do novo?

Letra de Mulher 
Carla Simone Schumann Nogueira

Faxina - tempo 
de jogar fa
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Falando em coração, qual foi a última vez 
que você fez uma faxina por lá? Anal de con-
tas, lá é a gaveta na qual depositamos os nos-
sos sentimentos. É lá que arquivamos coisas 
boas ou lixos e entulhos. 

Se houver dor, sofrimento, intriga, rancor, 
desejos de vingança, é necessário uma faxina 
URGENTE. É tempo de “deitar fora” tudo o que 
tira o lugar de Jesus na tua vida. Deixe que 
quem em teu coração apenas coisas boas, 
bons sentimentos, pois, se a gaveta estiver lota-
da e acontecer o inevitável de transbordar algu-
mas coisas, que sejam coisas boas, que seja edi-
cante, anal de contas, “a boca fala do que 
está cheio o coração” (Mateus 12:34).

Um grande abraço!

Peça ao Espírito Santo que lhe mostre qual 
é a área de sua vida que mais precisa de limpe-
za. E, quando Ele lhe mostrar, apresse-se em 
remover a “sujeira”, até porque, o projeto de 
Deus para a tua vida é dar-te livramento e vitó-
ria em todas as áreas da tua vida.

Se você nem sabe por onde começar a faxi-
na, comece orando como Davi (Salmo 51:9-11): 
“Esconde o rosto dos meus pecados e apaga 
todas as minhas iniquidades. Cria em mim um 
coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim 
um espírito estável. Não me expulses da tua pre-
sença nem tires de mim o teu Santo Espírito”. 

Jesus mesmo disse: “Não ajunteis para vós 
tesouros na terra; onde a traça e a ferrugem os 
consomem [...] mas ajuntai para vós tesouros no 
céu, [...] porque onde estiver o teu tesouro, aí 
estará também o teu coração” (Mateus 6:19-21).

Presentes      Brinquedos      Material escolar

Sempre com ótimas opções para presentear!

Rua Santa Catarina, 795 - Centro - Marechal Cândido Rondon-PR



 A revista VIDA E SAUDE apresenta estu-
dos sobre o corpo humano e suas funções. 
Mostra a origem das enfermidades e ofere-
ce instruções muito valiosas sobre como 
curar e evitar doenças. Com o conhecimen-
to dessas informações, é possível evitar 
muito o sofrimento e poupar muito dinhei-
ro gasto com medicamentos.

"Mensalmente, a revista Nosso Amiguinho apresenta bons valores, 
por meio de histórias, experiências, receitas saudáveis, 

brincadeiras, curiosidades e atividades que ajudarão as crianças 
a se desenvolver social e intelectualmente.”

 A revista NOSSO AMIGUINHO chega todos  os meses, e o que vem com ela 
permanece para sempre. Assine esta revista e coloque diante de seus lhos 
“porções” mensais de educação e entretenimento saudável. 
 Nosso Amiguinho é a melhor revista infantil do país, com conteúdo 
pedagógico, lúdico e interativo.

 A revista encanta as crianças de todas as idades, auxiliando pais e 
professores na importante tarefa de educar.

A cada mês, Vida e Saúde traz uma 
matéria especial. Os assuntos 

abordados são atuais e repletos 
de soluções práticas.

Rafael - Fone (44) 9 9903-0123 

nossoamiguinhotoledo
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Av. Rio Grande do Sul, 1003 - Centro
Marechal Cândido Rondon-PR

Fone (45) 3254-2892

Trajes para 
eventos  especiais

Exclusividade 
  linha masculina

"Como explicar o amor, o gostar de alguém, 
o querer bem sem ter um porquê, só bem querer. 

Para que explicar se é melhor viver..."

PANIFICADORA��E��CONFEITARIA

Fones: (45) 3284-1635 - 3254-2881 - 3254-2794 / E-mail: bengala52@hotmail.com
Rua Rio Grande do Norte, 1040 - Centro - Marechal  Cândido  Rondon - Paraná

Tortas, Bolos, Pães, Salgados e Doces
Atendemos em Festas de Casamentos e Aniversários

Tenha doces momentos

 com seu amor com 
produtos Branca de Neve!



A primeira ideia que se tem 
quando relacionamos ven-
das a esse mercado intenso 

à procura de internet, é bem simples: 
contratação de um simples link de in-
ternet.

Mas, após anos de trabalho, anali-
sando vários clientes e suas necessida-
des, percebi que não se trata apenas 
disso, mas sim, de algo muito maior e 
signi� cante.

Nesse mercado in� nito e exigente, 
onde a internet se tornou um item de 
nossa necessidade principal, percebe-
mos que estar desconectado não é uma 
opção!

Aí nos perguntamos: onde está a 
magia, então?

Nessa jornada de atendimentos e 
soluções, proporcionamos aos nossos 
clientes, após ativos os nossos serviços, 
o prazer, a satisfação, a comodidade, o 
� m do tempo de espera, a con� ança de 
estabilidade de conexão, ou seja, suben-
tende-se que vendemos esses atributos 
em vez do link propriamente dito.

A alegria de navegar em alta veloci-
dade de acesso, progredir o “download” 

O mundo mágico das vendas! 
Opção Telecom - Internet

João Paulo

Coordenador de vendas

TECNOLOGIA

15

TECNOLOGIA

em minutos em vez de horas, dias ou 
semana, conectar mais pessoas e não 
ter tempo em espera para o acesso si-
multâneo, assistir � lmes em alta resolu-
ção sem “travar”, é de fato, algo mágico, 
é algo maior e extraordinário, é o nosso 
objetivo para com os nossos clientes.

Para nós isso é uma marca, o orgu-
lho de um trabalho bem feito, do es-
mero em transformar um serviço em 
um nível de tamanha qualidade onde 
pouquíssimos são capazes, fazendo-
-nos um diferencial líder em uma re-

gião onde muitas empresas trabalham, 
mas não causam a mesma sensação 
aos seus clientes.

Nesse mercado 
in� nito e exigente, onde 
a internet se tornou um 

item de nossa necessidade 
principal, percebemos que 
estar desconectado não é 

uma opção!

“
” 





Av. Irio Jacob Welp, 2193 - M. C. Rondon(45) 99830-9465(45) 3254-8469 /
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Hotel
DESCONTOS

EM TODA A LOJA!

Roupinhas 
com até  40%

de desconto

Caminhas 
e casinhas 

com 
desconto de 
15 a 20%

Nós fazemos aniversário, mas 
quem ganha o presente é você!

Piso laminado instalado
R$ 65,00 por m²
Acima de 40m

Forro PVC
R$ 11,95 por m²
Acima de 30m

Promoção 

Rua Santa Catarina, 485 - Centro - Marechal Cândido Rondon-PR

(45) (45) 3284-1649  |  98402-5635 
Arte Decorações

Pisos

Forros 

Divisórias

Persianas

Portas 
sanfonadas

Cobertura em 
Policarbonatoartedecoracoesmcr@hotmail.com

P
ro

m
o

çã
o

 v
á

lid
a

 a
té

 3
0

/0
8

/2
0

1
8

.



atividade agrícola é funda-Amental para o País, seja pelo 
viés econômico ou pelo sim-

ples fato de que é por meio dela que os 
alimentos chegam às nossas mesas. 
Quem trabalha diariamente com a vida no 
campo sabe que os imprevistos são mui-
tos e que uma das maiores preocupações 
diz respeito às perdas de produção decor-
rentes de fatores climáticos. Cada vez mais, 
vale a máxima de que a agricultura é 
uma indústria a céu aberto.

Diante deste complexo e imprevisí-
vel cenário, ganham cada vez mais 
espaço os seguros privados denomi-
nados Seguros Agrícolas, que ofere-
cem proteção contra uma ampla gama 
de eventos durante todo o ciclo de 
vida das culturas. 

Apesar de ainda distante de merca-
dos mais desenvolvidos como o dos 
Estados Unidos, nos últimos anos o mer-
cado de seguro agrícola brasileiro con-
tou com avanços importantes, que vão 
desde a ampliação da oferta com a 
entrada de novas seguradoras, até 
melhoria dos produtos oferecidos, não 
somente em relação à adequação de 
taxas, mas também na ampliação dos 
níveis de cobertura disponibilizados 

Pensando nisso e atento às mudan-
ças climáticas, o produtor está sendo 
convidado a uma nova mentalidade na 
gestão dos riscos da lavoura. Os meca-
nismos de proteção já não podem mais 
ser analisados com base no histórico de 
eventos do passado, mas sim nos riscos 
que poderão advir no futuro. A cada 
ano, surgem novos exemplos de 
regiões que, embora não tenham apre-
sentado registros recentes de perdas, 
sofreram com algum tipo de prejuízo 
relacionado a fenômenos da natureza. 

Um outro aspecto importante é a 
possibilidade de o produtor contar 
com subsídio governamental para 
pagamento de parte do valor do segu-
ro (prêmio). Nacionalmente, isso acon-
tece por  meio  do Programa de 
Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural 
(PSR), do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA), 
podendo representar de 35% a 45% do 
valor total da apólice, de acordo com as 
características do produto e da cultura 
segurada. Alguns Estados possuem 
ainda programas de subvenção que 
seguem regramento especíco e comu-
mente são complementares ao subsí-
dio federal.  Importante registrar que a 
concessão ou não do benefício depen-
derá essencialmente da disponibilida-
de de recursos dos órgãos governa-
mentais e também do atendimento, 
pelo produtor, das regras estabelecidas 
em cada um dos programas.

Finalmente, é imprescindível consi-
derar que o período de comercialização 
dos seguros agrícolas acompanha o 
calendário do ano-safra. Portanto, você 
que é agricultor e deseja diminuir os ris-
cos da sua lavoura, esta é a hora de 
conhecer melhor os produtos e 
contratar uma boa proteção.

aos produtores.

São diversas opções de produtos e 
seguradoras, conforme a cultura e a 
região de contratação, sendo que as 
coberturas podem abranger desde ris-
cos pontuais, como o granizo, por exem-
plo, até outras mais completas, que 
ampliam o rol de riscos cobertos ou até 
mesmo conjugam, em uma mesma apó-
lice, as duas principais preocupações 
do produtor: clima e oscilações no 
preço do produto. 

A importância 
do seguro 

agrícola na lavoura

$
ESPAÇO  FINANCEIRO
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Fone 45 9 9992-9126

Rua Tiradentes, 553 | Centro
Marechal Cândido Rondon

Jhames Forster
jhamesprojetos@gmail.com

Criação de ambientes, 
levando em conta estética, 

conforto e a funcionalidade!

Por 
Moacir Dupont
Gerente da Agência Av. Maripá/Marechal 
Cândido Rondon – Sicredi Aliança PR/SP



VEÍCULOS

www.casaoveiculos.com.brFone (45) 3284-3040  - Av. Rio Grande do Sul, 277 - Marechal Cândido Rondon-PR
 

NOVOS

USADOS

COMPRA

VENDA

CONSIGNAÇÃO

CONSÓRCIO

VW Voyage Confortline 1.6
Flex
2011

Fiat Uno EVO 1.4
Sportting

2012

VW Tiguan 2.0 TSI
2015

Toyota Hilux SRV
Mecânica 4x4

2007 
PARCELAMENTO E 

CONDIÇÕES ESPECIAIS!
PLANTÃO DE VENDAS

(45) 9 9970-3380

Toyota Hilux SRV
Automática - 2014
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Pulmões 

Uma coisa é certa: Deus é muito grande��

�Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem 
criou tudo isso� Aquele que põe em marcha cada 
estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo 
nome. Tão grande é o Seu poder e tão imensa a sua 
força, que nenhuma delas deixa de comparecer��  
Isaías ��:��.Cada detalhe, tudo foi feito por suas mãos, que 

não deixou escapar sequer um sopro de ar fresco que 
pode hoje encher os nossos pulmões; todo e qual-
quer fôlego de vida pertence ao Criador. Mesmo per-
tencendo a esta imensidão, Ele ainda caminha conos-
co, ao nosso lado, individualmente, nos amando, nos 
dando força, ouvindo tudo o que temos a dizer. 
Quem somos nós para questionar qualquer pequeno 
gesto que esteja fora de nosso alcance�

ocê já tentou contar quantas estrelas Vexistem no céu� O prof. Renato Las 
Casas revela que uma pessoa a olho nu 

consegue enxergar cerca de � mil estrelas. Ao usar-
mos um binóculo ou uma luneta, podemos enxergar 
cerca de �� mil estrelas, e com o telescópio principal 
de um Observatório Astronômico, somos capazes de 
observar mais de � milhão de estrelas.

Infinitamente maior que o Universo, é nosso 
Deus Criador. Mal conseguimos entender o Seu amor 
por nós, aí nos deparamos com este amor em nossos 
familiares e amigos, então percebemos que este 
amor vai além, e atinge familiares e amigos das outras 
pessoas, e quando percebemos, estamos falando de 
um amor que rompe fronteiras, que levanta nações, 
que ama tudo aquilo que podemos ver, e muito além 
disso, vemos um Deus que ama até mesmo aqueles 
que ainda não podemos ver, sequer um dia podere-
mos ver por conta do passar das gerações.

Certamente somos limitados perante Deus; Ele 
é Infinito e nós somos finitos, então com muita difi-
culdade entendemos as dimensões de Seu amor, mas 
a própria Bíblia diz que enxergamos em parte, como 
um espelho mostra um reflexo, mas chegará o tempo 
em que veremos face a face, conheceremos por com-
pleto a Grandeza do Criador.  

Éros Trentini

Louvor

Infinitamente grande é o Amor de Deus

(Paulo Nazareth e Marcos Almeida)

Os Arrais

Acesse a página da 

REVISTA PAZ no Facebook e ouça 

esse louvor maravilhoso!

E mesmo quando a noite vem

Seguro estou em ti

Teu amor me encontra até aqui

Muito além de mim, maior

Em minha solidão

E ainda assim comigo

Não é meu, não é meu

Muito além de mim, maior

Meu canto sobe a Ti

Pra onde iria sem o teu amor

Quem sou eu pra questionar?

E ainda assim comigo

Muito além de mim, maior

Me diz por onde ir

Se até o ar que enche meus pulmões

Teu amor insiste até o m

Teu amor me encontra até aqui

E mesmo quando a noite vem

Vem de ti e não é meu, não é meu

E ainda assim comigo

Salmos 136:4

“Cone no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu 
próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus 

caminhos, e Ele endireitará as suas veredas”. Provérbios 3:5-6.  

Av. Maripá, 70 -  Prédio Difusora - Marechal Cândido Rondon-PR
Fone: (45) 3254-9949 / 9 9821-1888 Art Vida

Nesse mês de junho, 
estaremos com 

descontos especiais de 

para os namorados 
presentearem e deixar 
essa data ainda mais 

especial!

10 a

 15% 

Larissa e 
Marlon vestindo 

looks da Art'Vida

3254-1428 / 9 9994-4499
Rua Salvador, 880 - Próximo à Copagril 01 - Marechal Cândido Rondon-PR



Podemos perceber que rasgamos a Palavra de Deus todas as vezes que 
decoramos ela, cantamos ela em canções maravilhosas, pregamos ela para 
outras pessoas e para os que já a conhecem, mas na prática somos automati-
camente ignorantes em viver essas verdades.

Você já passou ou está passando por isso? Lhe convido a examinar a sua 
vida, encontrando falhas e com ajuda de pessoas e Deus não só ler, cantar e 
pregar, mas acima disso: VIVER. 

Arrumar o quarto é um exercício para todos e deve ser praticado com 
frequência.

Não preciso nem nalizar a história para você saber que o lho ainda não 
havia arrumado o seu quarto, não é? É claro que teria várias outras desculpas: 
ainda não deu tempo, estava preparando o material da discussão de como 
arrumar o quarto, tive que ir na casa do amiguinho, estava cansado, sou ape-
nas uma criança, tenha calma comigo. Podemos constatar nesta história que 
as mesmas desculpas usadas nela para deixar ou protelar uma ordem, são usa-
das em nossas vidas também; sempre existe um problema, e o engraçado que 
o problema nunca somos nós, nunca é a própria pessoa, e sim uma terceira 
pessoa, coisa ou situação.

sses tempos atrás, escutei uma pequena história que me chamou Emuito atenção e quero compartilhar com vocês:

“Certo dia um pai resolve fazer uma visita ao quarto de seu lho; vendo que o 
quarto se encontrava em plena desordem, chamou seu lho e disse: 'Filho queri-
do, dei uma passada em seu quarto e me assustei ao ver o estado dele, vá arrumar 
seu quarto!' O lho sabendo da sua bagunça, logo dirigiu-se ao seu quarto, mas 
após 15 minutos já retornou ao seu pai dizendo: 'Pai, decorei o que você falou. VAI 
ARRUMAR O SEU QUARTO!' O pai solta um sorriso de canto e responde: 'Muito 
bem lho, parabéns, mas e aí? Você arrumou o seu quarto'? E ele diz: 'Ainda não, 
pai'. O lho volta ao seu quarto onde gasta mais uma hora lá, voltando ao seu pai 
diz: 'Pai, pai, você não vai acreditar, eu z uma música com o que você disse, olha 
só: Vaaaaiii arrummaaar seu quartôôô ôôô ôôô! Legal né?' O pai admirado res-
ponde: 'Nossa lho, muito bom mesmo! Mas... você arrumou o seu quarto?' E o 
lho: 'Ainda não, pai, mas agora estou cansado, é tarde, preciso fazer minhas tare-
fas da escola'. No outro dia após a aula, o lho chega todo animado para seu pai e 
diz: 'Pai, você não vai acreditar! Na hora do recreio eu e meus amigos zemos uma 
discussão de como arrumar o quarto e eu falei para eles da importância de sem-
pre deixar o quarto organizado'; O pai responde: 'Woow, que legal lhão, muito 
boa a sua atitude, mas e você já arrumou o seu quarto?'”

JÁ ARRUMOU 
SEU QUARTO?

Escola  de  Idiomas

Venha 
estudar e 
viajar 
conosco!

Marechal Cândido Rondon
Nova Santa Rosa
Maripá

Palotina
Quatro Pontes
Pato Bragado

Novo Sarandi
Curuguaty - PY
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Jean Michell Lange

Decorações com balão para 

festas infantis e para empresas!

Roberta Amaro

Marechal Cândido Rondon-PR

(45) 9 9932-5277

Agora em novo endereço!
Rua Tiradentes, 973, Centro 

em frente ao correio

Marcia Simon
OAB/PR 74976

Fones: 2031-1889 / 9 9832-4435
E-mail: marciasimon.adv@gmail.com

Cível       Família        Contratos        Consumidor        Previdenciário

 A inclusão indevida do nome de uma 
pessoa no cadastro de inadimplentes 
SCPC/SERASA, configura dano moral 
presumido.
 Muitos consumidores possuem restri-
ções indevidas junto aos órgãos de prote-
ção ao crédito, na maioria das vezes por 
parte de telefonias, mas pode ocorrer em 
diversas empresas e situações. Consulte 
seu CPF e conheça seus direitos.

MINUTO DO CONSUMIDOR



Quer participar da nossa coluna� É só enviar sua foto para 
revista_pazyahoo.com.br, com os dados para publicarmos� 
Será uma grande alegria�
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A linda Juliana, 
filha de Mari e Silas 

Portella, que 
comemorou seus 

15 anos 
recentemente! 

Parabéns!

Equipe da Rondoplast comemorando a mudança para novo 
endereço! Que Deus os abençoe nesta nova etapa!

Oséias e Marcilene Vargas, com os 
lindos filhos Matheus, Felipe e o caçula 
Athur, que nasceu no dia 18/04. Que 
Deus abençoe essa amada família!

Equipe da Credivel de Marechal Cândido 
Rondon, comemorando 1 ano de atividades, 
em abril! Parabéns, Marcos e demais 
colaboradores!

Casamento de Greici e Carlos Thiel, no dia 1º de maio. 
Toda a família deseja muitas bênçãos de Deus a esse 
lindo casal! Parabéns! 

A linda Yasmin, 
que vai 

comemorar seus 
dois aninhos no 
dia 09 de junho! 

Parabéns a você e 
aos queridos 

papais Josiele e 
Victor Hugo 
Borgmann! 

O querido 
Leonardo 

comemorando 
seus 3 aninhos 

em uma Festa à 
Fantasia, com a 
mamãe Gisele, o 
papai Cristiano, 

familiares e 
amigos! 

Parabéns, Leo!







Av. Irio Jacob Welp, 1116 - Centro - Marechal Cândido Rondon - PR

(45) 3254-0604(45) 9 9947-0830

• Fones (45) 3254-0604 / 9 9810-3986

 Rua Eloi Lohmann, 270 - Parque Industrial II  |  Marechal Cândido Rondon-PR•
• www.izauraalimentos.com.br 

Amor incondicional 
por cozinhar

O melhor lugar do mundo é 
sempre ao lado de quem te faz feliz!

Agende sua encomenda
para o Dia dos Namorados!
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ENCOMENDE AGORA!



Defeito do 
produto ou serviço

Existindo 
vício, no caso 
de produto, o 

fornecedor tem 
o prazo de 30 
(trinta) dias 
para saná-lo

“
Os fornecedores de produ-

tos ou serviços devem ser 
responsáveis pelos pro-

dutos e pela prestação de serviços, 
que são objetos de sua atividade nas 
relações de consumo. 

 Todos os detalhes relativos 
ao produto ou serviço devem ser 
claros e precisos, devendo os for-

necedores, durante a contratação, 
prestar todas as informações possí-
veis sobre o produto ou ser-
viço, bem como, a garantia 
do serviço e seus riscos. 

 O Código de De-
fesa do Consumidor visa 
proteger, de forma privi-
legiada, a parte mais fraca 
da relação de consumo, 
visando evitar, claramente, 

abusos dos comercian-
tes e fabricantes, ou 

prestadores de 
serviços, estes vi-
sivelmente mais 

fortes em rela-
ção àqueles.

 
Assim, ao ser des-
cumprido algum pre-
ceito protetivo do 

consumidor, resultando em dano, 
como por exemplo, informações in-
suficientes ou inadequadas sobre 

a fruição e riscos do produto ou serviço, 
a responsabilidade a ser apurada, é uma 

responsabilidade objetiva, ou 
seja, independe de culpa, com 
exceção dos profissionais libe-
rais, quando se tratar de pres-
tação de serviços.

 Existindo vício, no caso 
de produto, o fornecedor tem 
o prazo de 30 (trinta) dias para 
saná-lo, ultrapassado este pra-
zo sem a reparação do vício ou 
não sendo feito conveniente-
mente, surgem alternativas 
para o consumidor, quais se-
jam, substituição do produto, 
abatimento proporcional ou 
restituição da quantia paga 
mais perdas e danos, confor-

me disposto no §1º, do art. 18 do Código 
de Defesa do Consumidor.

 Quanto ao serviço, o fornecedor 
responde pelos vícios de qualidade que 
os tornem impróprios ao consumo ou lhes 
diminuam o valor, assim como por aque-



les decorrentes da disparidade com 
as indicações constantes da oferta 
ou mensagem publicitária, podendo 
o consumidor exigir, alternativamen-
te e a sua escolha: I) reexecução dos 
serviços, sem custo adicional e quan-
do cabível; II) a restituição imediata da 
quantia paga, monetariamente atuali-
zada, sem prejuízo de eventuais perdas 
e danos; e; III) abatimento proporcional 
do preço (art. 20 do Código de Defesa 
do Consumidor).

 Vale lembrar que o produto 
não é considerado defeituoso pelo 
fato de outro de melhor qualidade 
ter sido colocado no mercado (art. 12, 
§2º, do CDC).

 Ainda, o prestador de servi-
ços somente não é responsabilizado 
quando provar que, tendo presta-
do o serviço, o defeito inexiste ou a 
culpa exclusiva do consumidor ou 
de terceiro, conforme dispõe o art.  

14, §3º do CDC.
 Caso nenhuma das causas ex-

cludentes da responsabilidade apon-
tadas anteriormente seja demonstra-

da, há a responsabilização objetiva, 
interessando apenas a existência 
do prejuízo, e por isso, o causador é 
obrigado a repará-lo. 
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Teoria do Design 
Inteligente: você 

já ouviu falar?

“No princípio, Deus criou os céus 
e a terra. Era a terra sem forma 

e vazia; trevas cobriam a face do 
abismo, e o Espírito de Deus se 
movia sobre a face das águas. 
Disse Deus: ‘Haja luz’, e houve 

luz”. Gênesis 1:1-3

Um grande cientista de renome nacio-
nal e internacional, Marcos Eberlin, 
esteve em Marechal Cândido Rondon 

recentemente, proferindo palestras e trazendo 
conhecimento cientí� co para centenas de pes-
soas. Possui graduação (1982), mestrado (1984) 
e doutorado (1988) em Química pela Universi-
dade Estadual de Campinas – UNICAMP e pós-
doutorado no Laboratório Aston de Espectro-

metria de Massas da Universidade de Purdue, 
USA (1989-1991). Atualmente, é professor 
titular MS-6 da UNICAMP, onde fundou e 
coordena o Laboratório ThoMSon de Es-
pectrometria de Massas. É membro da 
Academia Brasileira de Ciências (2002) e 

comendador da Ordem Nacional do Mérito 
Cientí� co (2005). Recebeu o Prêmio Zeferino 
Vaz de Reconhecimento Acadêmico (2002) e 
Prêmio Scopus-Capes (2008) de excelência em 
publicações e formação de pessoal, e a medalha 
Thomson (2016) da Sociedade Internacional de 
Espectrometria de Massas, a maior honraria con-

cedida na área. Atualmente, é presidente-execu-
tivo da Sociedade Brasileira de Espectrometria 
de Massas (BrMASS) e da Sociedade Brasileira do 
Design Inteligente (TDI BRASIL). 

Eberlin veio anunciar a maior descoberta 
cientí� ca de todos os tempos: a de que fomos 
planejados! Inclusive, essas palavras formam o 
nome do livro que também foi lançado na opor-
tunidade em que esteve em nossa cidade, onde 
fala sobre a questão maior: “De onde viemos e 
para onde vamos?” O cientista avalia – via áto-
mos e moléculas – o que a ciência de fato sabe 
sobre a “sopa de Miller”, que teria gerado o “mi-
cróbio primordial”, e então sua transformação “a 
la Darwin”, entre outros assuntos. Outra hipóte-
se, porém, é debatida: a ciência descobriu que 
fomos feitos prontos, por um designer inteligen-
tíssimo. Será? Acaso ou design? 

Con� ra essa reportagem especial e exclusiva 
da Revista Paz... em que a ciência prova a Grande 
Verdade que cremos: a existência do nosso Deus 
Todo Poderoso!

Cientista Marcos Eberlin: “Teoria do Design Inteligente: a vida surgiu pronta 
nesse planeta... o universo surgiu pronto, arquitetado por uma mente 
extremamente inteligente”
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extremamente inteligente”
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Eberlin é presidente-executivo da 
Sociedade Brasileira do Design Inteli-
gente (TDI BRASIL).  A Teoria do Design 
Inteligente é a Ciência de detecção 
– ou não – de design inteligente. Ou 
seja, é o estudo cientí� co de padrões 
na natureza que possam referendar – 
ou descartar – a ação de uma mente 
inteligente como a causa de um efeito. 
A TDI é, portanto, a ciência que propõe 
estabelecer quando, frente a um efeito, 
estamos autorizados cienti� camente a 
inferir se a causa primeira mais prová-
vel desse efeito – o Universo e Vida – 
seria a ação de uma mente inteligente 
ou a de forças naturais não guiadas. 

De acordo com o site o� cial da TDI, 
os seus postulados e sua opção hoje 
pela causa inteligente para o Universo 

e a Vida podem também ser entendi-
dos através dos seguintes argumentos:

• A Vida e o Universo apresentam 
características de complexidade irre-
dutível, informação abstrata funcional, 
ajuste � no e antevidência genial.

• As causas disponíveis são forças 
naturais não-guiadas OU a ação de 
uma mente inteligente.

• Somente uma mente inteligente 
teria a capacidade de formar o Univer-
so e gerar nele Vida com estas caracte-
rísticas. 

Logo, uma ação inteligente é a 
melhor inferência cientí� ca para a cau-
sa – conhecida, necessária, su� ciente, 
testável e falseável – do Universo e da 
Vida.    

Teoria do Design 
Inteligente

Fone (45) 2031-0031  |  Av. Rio Grande do Sul, 1169 - Centro  |  Marechal Cândido Rondon-PR

Convide os amigos e venha 
tomar um chopp conosco!

Servimos almoço de segunda a sábado!

VENHA CONFERIR!

Aproveite também para apreciar nossa variedade de 

pratos e bebidas à noite, de terça a Domingo!

O professor Marcos explica que a Teoria 
do Design Inteligente combate a Teoria da 
Evolução, proposta por Darwin e por mui-
tos anos aceita e estudada por milhares de 
pessoas. A evolução defende que surgiu 
uma ameba primordial, que foi evoluindo 
lenta, gradual e sucessivamente e teria re-
sultado inclusive em nós! Que os chimpan-
zés seriam nossos parentes... que um dia, 
teria ocorrido uma grande explosão e o uni-
verso sido criado... que processos naturais 
não guiados teriam sucessivamente evoluí-
do a vida nesse planeta...  pegando uma for-
ma rudimentar de vida e transformado em 
ser humano. “E essa é a grande novidade 
cientí� ca que anuncio: estávamos engana-
dos! Por 150 anos, seguimos um caminho 
totalmente equivocado... achávamos que 

tínhamos evidências de que isso seria rea-
lidade... mas, nada em ciência é melhor do 
que um dado após o outro, dia após dia. E 
dado após dado, espectro após espectro, 
descoberta após descoberta, encontramos 
uma teoria melhor: a Teoria do Design Inte-
ligente, que mostra que a vida surgiu pron-
ta nesse planeta... o universo surgiu pronto, 
arquitetado por uma mente extremamente 
inteligente. Isso é descoberta cientí� ca! 
Portanto, temos duas teorias que concor-
rem em ciência: por um lado Darwin, que 
diz que a matéria é a única coisa que existiu, 
existe e existirá, com a Teoria da Evolução; e 
de outro lado, o Design Inteligente: dados 
cientí� cos que mostram que fomos feitos 
por uma mente extremamente inteli-
gente”, explica. 

Design Inteligente x Teoria da Evolução
Design Inteligente Coincidência

Será que é assim mesmo?
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A Teoria do Design Inteligente diz que 
não evoluímos de matéria inanimada len-
ta, gradual e sucessivamente... fomos feitos 
prontos, sendo que a vida é so� sticada e 
complexa ao seu extremo, não podendo ser 
reduzida, já que seu nível mínimo de com-
plexidade é extremamente alto. “Matéria ina-
nimada não poderia chegar a esse nível de 

complexidade que não se pode reduzir... uma 
mente inteligente fez um código que habita 
dentro das células de cada ser humano... al-
guém, ao planejar a vida, deixou nessa vida 
características que a preservam... por exem-
plo: tente parar de respirar! Esse ser inteligen-
te já pensou em tudo! Se você quiser tentar 
se suicidar trancando a sua respiração, não 

vai conseguir! É um mecanismo primordial 
da vida e vai chegar um ponto em que seu 
corpo vai te forçar a respirar... e assim, há vá-
rias formas no seu corpo que permitem que a 
vida seja preservada... feitas por uma mente 
inteligente. Outro exemplo é a dor, prevista 
pela mente inteligente para proteger a vida”, 
destaca Eberlin.

Tudo pensado pela Mente Inteligente...

“Fomos feitos prontos! A vida é sofisticada 
e complexa ao seu extremo, não podendo 
ser reduzida, já que seu nível mínimo de 

complexidade é extremamente alto”

O professor Marcos responde: “Não sabe-
mos! A ciência é magní� ca, mas não tem res-
posta para tudo. Os limites da ciência não nos 
permitem, como cientistas, descobrir quem 
seria o designer. Não há como usar a metodolo-
gia cientí� ca com esse objetivo. Sabemos que 
a obra foi de uma mente inteligente, sabemos 
descrever algumas características que essa 
mente deveria ter, mas quando nos pergun-
tam quem foi, a ciência se cala. Mas eu sei, fe-
lizmente, um pouco mais do que a ciência me 
ensinou... sei um pouco de � loso� a e teologia, e 
a minha � loso� a e minha teologia me apontam 
sim para Deus, e o Deus bíblico, como o melhor 
candidato para o Designer! É por isso que a TDI 
é tão combatida, pois é a própria ciência, seus 
métodos e princípios que detectam a ação de 
uma mente inteligente como causa primeira do 
Universo e da Vida, sem qualquer preconceito 
ou prede� nição, porém não é a ciência, mas sim 
a � loso� a e a teologia, que fazem a descoberta 
mais importante”, enfatiza.

E qual a resposta que 
a ciência tem para 

quem é o designer?
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Perguntado se crê na Salvação, o cien-
tista é enfático: “Absolutamente! É incrível 
esse Deus Todo Poderoso! Parece que um 
dia Ele se sentiu só... aí pensou: ‘tem os an-
jos todos... mas Eu quero criar um ser à mi-
nha imagem e semelhança... que seja como 
Eu sou`. Creio que sou um ser especial, não 
por mim, mas por Ele. Fui criado por Ele um 

ser especial, à sua imagem e semelhança... 
e fui feito para me relacionar com Ele. Deus 
sabe das nossas lutas, imperfeições e tudo 
mais e Ele está nos treinando para sermos 
como Ele é. Apesar de termos possibilidade 
de fazer coisas diferentes, Deus nos treina 
para sermos também do ponto de vista de 
caráter, igual a Ele. A nossa vida é um apren-

dizado para que um dia estejamos lado a 
lado com Aquele que nos fez à Sua imagem 
e semelhança. A Bíblia fala que Ele conver-
sava com Adão e Eva todas as tardes... é um 
Deus que gosta de bater papo, inclusive. E 
bater papo com gente que é igual a Ele... 
criaturas Dele.. sendo que somente Ele é o 
todo poderoso”, finaliza. 

Em entrevista exclusiva para a reportagem da 
Revista Paz, Eberlin destaca que é cristão e crê que 
Deus fez todas as coisas. “Eu sou criacionista e creio 
em Gênesis 1 e 2, que é um relato literal, histórico, 
preciso e con� ável sobre a formação do planeta. Fo-
mos feitos em seis dias literais. Fomo feitos prontos. 
Alguém nos chamou à existência pelo poder da Sua 
Palavra. Ele disse: ‘haja luz’... e houve luz. ‘Haja uni-
verso’... e o universo foi feito pronto, estruturado... 
as galáxias, as estrelas e tudo mais... a gente olha na 
imensidão do universo, fotos de aparentemente 13 
bilhões de anos e o universo está pronto! Essa histó-
ria de que o Big Bang criou um gás que se expandiu 
e formou estrelas e tudo, não bate com os fatos! Eu 
creio em um Deus que chamou a vida à existência 
pelo poder da Sua Palavra: ‘haja plantas, animais...’ e 
tudo surgiu! Um relato bíblico conta que Jesus che-
ga e Lázaro está morto há quatro dias... Ele diz: ‘da-
qui um mês volto que vou operá-lo’? Não! Ele fala: 
‘Lázaro saia’! E ele sai pronto, recuperado... Jesus vai 
transformar água em vinho e está pronto, pra beber, 
com o poder da Sua Palavra.. a  mulher que vertia 
sangue encosta Nele e Ele diz: ‘senti que de mim saiu 
poder’... o Poder que controla forças muito além das 
forças naturais... Ele tem um poder que transcende a 
matéria. É nesse Deus que eu creio: que fez as coisas 
prontas. Não creio no deus que fez a evolução, que 
guiou o Big Bang... esse deus eu não cultuo”, ressalta.

Questionado sobre se já era 
cristão quando resolveu estudar 
ciência, Eberlin destaca que cos-
tuma dizer que “nasceu na igreja”. 
“Aos quatro anos, meu pai que 
estava afastado, voltou pra igreja 
com a minha mãe e todas as crian-
ças. Quatro anos é a idade da ra-
zão e eu estava na igreja. Quando 
entrei na ciência, me falaram que 
o Big Bang e a evolução ocorre-
ram. E me transformei naquela 
ciosa que hoje acho ser a pior: um 
evolucionista ateísta. Achava que 
Deus tinha guiado o Big Bang e a 
evolução. Por muitos anos, � quei 
nessa. Mas, quando comecei a es-
tudar bem a ciência, percebi que 
essas coisas nunca aconteceram. 
E aí me tornei um cristão por com-
pleto: que crê nesse Deus Todo 
Poderoso e não usa processos na-
turais, que pelo poder da Palavra, 
chamou aquilo que tinha visuali-
zado à existência”, destaca.

Deus fez todas 
as coisas 

A Fé antes 
da ciência 

OP ENGENHARIA

H  projetOS
 e�ecução      H 

          H  loteamentos
               H  regularização de obras

 prevenção contra incêndio                    H 

contato@opengenharia.com
Rua Mato Grosso, 1285 

Mal. Cdo Rondon - PR
$ M P

/opengenhariacivil

www.opengenharia.com
% ((45) 99933-1603

(45)   2031-2060

PARA ONDE IREMOS?

Marcos Eberlin: “A nossa vida 
é um aprendizado para que 

um dia estejamos lado a lado 
com Aquele que nos fez à Sua 

imagem e semelhança”
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“Criou Deus o homem à 
sua imagem, à imagem 
de Deus o criou; homem 
e mulher os criou. Deus 
os abençoou, e lhes 
disse: ‘Sejam férteis e 
multipliquem-se! Encham 
e subjuguem a terra! 
Dominem sobre os peixes 
do mar, sobre as aves 
do céu e sobre todos os 
animais que se movem 
pela terra’”.
Gênesis 1:27,28

“Criou Deus o homem à 
sua imagem, à imagem 
de Deus o criou; homem 
e mulher os criou. Deus 
os abençoou, e lhes 
disse: ‘Sejam férteis e 
multipliquem-se! Encham 
e subjuguem a terra! 
Dominem sobre os peixes 
do mar, sobre as aves 
do céu e sobre todos os 
animais que se movem 
pela terra’”.
Gênesis 1:27,28

“Criou Deus o homem à “Criou Deus o homem à “Criou Deus o homem à 
sua imagem, à imagem sua imagem, à imagem sua imagem, à imagem 
de Deus o criou; homem de Deus o criou; homem de Deus o criou; homem 
e mulher os criou. Deus e mulher os criou. Deus e mulher os criou. Deus 
os abençoou, e lhes os abençoou, e lhes os abençoou, e lhes 
disse: ‘Sejam férteis e disse: ‘Sejam férteis e disse: ‘Sejam férteis e 
multipliquem-se! Encham multipliquem-se! Encham multipliquem-se! Encham 
e subjuguem a terra! e subjuguem a terra! e subjuguem a terra! 
Dominem sobre os peixes Dominem sobre os peixes Dominem sobre os peixes 
do mar, sobre as aves do mar, sobre as aves do mar, sobre as aves 
do céu e sobre todos os do céu e sobre todos os do céu e sobre todos os 
animais que se movem animais que se movem animais que se movem 
pela terra’”.pela terra’”.pela terra’”.
Gênesis 1:27,28Gênesis 1:27,28Gênesis 1:27,28

“Criou Deus o homem à 
sua imagem, à imagem 
de Deus o criou; homem 
e mulher os criou. Deus 
os abençoou, e lhes 
disse: ‘Sejam férteis e 
multipliquem-se! Encham 
e subjuguem a terra! 
Dominem sobre os peixes 
do mar, sobre as aves 
do céu e sobre todos os 
animais que se movem 
pela terra’”.
Gênesis 1:27,28

“Ergam os olhos e olhem para 
as alturas. Quem criou tudo 
isso? Aquele que põe em marcha 
cada estrela do seu exército 
celestial, e a todas chama 
pelo nome. Tão grande é o Seu 
poder e tão imensa a sua força, 
que nenhuma delas deixa de 
comparecer”! 
Isaías 40:26



Avenida Rio Grande do Sul, 5570 - Vila Gaúcha - Marechal Cândido Rondon-PR

Fones: (45) 9 9931-6482      |  (45) 9 9991-7046

Atendimento de domingo a 
sexta-feira, das 8h às 20h

ORÇAMENTO SEM 
COMPROMISSO

Vila Gaúcha
Floricultura

"Lembra-te do dia do sábado, 
para o santicar".

Êxodo 20:8

Entre em contato 
conosco que cuidamos 

de tudo para você!

Garanta que suas plantas fiquem 
sempre saudáveis e bonitas!

NÃO DEIXE PASSAR A ÉPOCA 
DA PODA DE SUAS ÁRVORES!

Neste Dia dos Namorados, 
presenteie o seu amor com o 

que há de melhor: lindas flores!



Confiança 
 no Senhor
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Jessika Aline Luft 
Conrat
Professora do Colégio Cristo Rei

á muito tempo atrás, o HSenhor escolheu e ungiu 
Davi, para ser rei e alcançar 

vitórias em seu nome, mas ele não parecia 
muito com seus irmãos, que eram gran-
des e fortes; ele era pastor de ovelhas, de 
baixa estatura, o mais novo de oito 
irmãos. Aconteceu assim: por ordem de 
Deus, Samuel, que era profeta do Senhor, 
foi até a casa de Jessé, pai de Davi, e expli-
cou que o Senhor escolheu um de seus 
filhos para Ele. 

Jessé apresentou os 7 primeiros filhos 
para Samuel, um a um, mas não encontrou 
entre eles o escolhido de Deus. Samuel 
Perguntou a Jessé: “Aqui estão todos os 

çou. A pedra acertou a testa do gigante 
Golias, que caiu no chão derrotado. Davi 
deu glórias a Deus dizendo a todos que a 
vitória era do Senhor e seu coração esta-
va transbordante de alegria, pois o 
Senhor estava com ele. 

Assim como Davi, precisamos 
aprender a confiar em Deus e em todos 
os momentos ter um coração bondoso. 
Lembre-se sempre que o Senhor reco-
nhece você pelo seu coração e não pela 
sua aparência. 

Quem está com o Senhor, não preci-
sa ter medo. Foi assim que Davi venceu, 
pois confiou em Deus. Para Deus, não 
importa a aparência, o que veem os 
olhos. O mais importante é o coração. 
Davi, sendo um pastor de ovelhas, foi 
escolhido entre seus irmãos que eram 
todos grandes e fortes, porque tinha o 
coração aberto e confiante em Deus.

Davi, que levava alimentos para os 
seus irmãos que estavam no acampamen-
to do exército, ouviu e aceitou o desafio. 
Davi, embora fosse pequeno, confiava em 
Deus e, mais que depressa, foi até o ria-
cho, apanhou cinco pedras e, com uma fun-
da, foi enfrentar o gigante. Davi colocou 
uma pedra na sua funda, girou, girou e lan-

seus filhos?” Jessé respondeu: “Falta ainda 
o menor, que está tomando conta do reba-
nho”. Chamaram então Davi e quando 
Samuel o viu, reconheceu que era ele que 
o Senhor queria. Tomou então o vaso 
com óleo e o ungiu e, no mesmo momen-
to, o Espírito de Deus veio sobre Davi. 

Naquela época, Israel, o país de Davi, 
entrou em guerra contra os filisteus que 
estavam invadindo suas terras, ambos 
tinham um exército poderoso e estavam 
prestes a começar uma batalha, mas tinha 
um problema: Golias o gigante, o maior de 
todos os guerreiros dos filisteus, foi até a 
linha de frente e declarou: “Escolhei um 
entre os seus para batalhar comigo. Quem 
vencer terá também a vitória da guerra”. 

Davi era um israelita temente e obe-
diente ao Senhor, sabia que confiando em 
Deus, estaria seguro. 

(45) 3254-1898  |  Rua São Paulo, 397 - Centro - Marechal Cândido Rondon - PR
ColegioCristoReiEducacaoComAmor   |   www.cristoreimcr.com.br

Agora com berçário para bebês a partir dos quatro meses de idade

MATRÍCULAS 
ABERTAS!

Educação Infantil



OFICINA MULTIMARCAS

Busca e entrega 

sem custo adicional Aproveite um passeio a dois neste

 Dia dos Namorados!

Vários modelos de bicicletas para escolher!

Venha conferir!

DISK CONDICIONAL Fone (45) 2031-0210
Av. Rio Grande do Sul, 861 -MCRondon

DNAKids(45) 9 9851-0715

Estilo e conforto! , sempre.#DnaKids

(45) 3284-1162 e (45) 3254-0430 - Av. Maripá 2271 - Bairro Copagril - Marechal Cândido Rondon - PR
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Ø em Gênesis – Jesus é o Cordeiro no altar de Abraão
Ø em Êxodo – Ele é o Cordeiro Pascal

Ø em Deuteronômio – Ele é o Profeta Semelhante a Moisés

Ø em Levítico – Ele é o Sacrifício Perfeito

O considero “Maravilhoso”, porque Seu Nome é o tema 
central de toda a Bíblia; de Gênesis à Apocalipse, Seu Nome é 
proclamado:

Ø em Números – Ele é a nuvem durante o dia e a coluna de fogo 
à noite

Ø em Josué – Ele é o Capitão do Exército do Senhor

Poderia aqui usar muitas páginas desta conceituada revista 
para falar de Seu Nome, mas irei resumir e mostrar a importância 
Dele a nós.

Ø em Juízes – Ele é o nosso Juiz

Prezados leitores! Nesta edição, quero falar de alguém 
muito especial: Jesus Cristo, nosso Maravilhoso Senhor.  

Seu Nome por si só, é fonte de poder; Ele mesmo orientou Seus 
discípulos em Marcos 16:17 que usassem Seu Nome para gran-
des feitos.

Ø em Naum – Ele é a fortaleza no dia da angústia
Ø em Miquéias – Ele é a nossa Paz

Ø em Oséias – Ele é o esposo cheio de amor

Ø em I e II de Reis – Ele é o Deus que multiplica o azeite

Ø em Isaias – Ele é o Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai 
da Eternidade e Príncipe da Paz

Ø em Esdras – Ele é o nosso Escriba Fiel
Ø em Neemias – Ele é o Reconstrutor de nossas vidas

Ø em Obadias – Ele é aquele que abate o exaltadoØ em I e II Crônicas – Ele é o Soberano Rei

Ø em Salmos – Ele é o nosso Pastor e nada nos faltará

Ø em Cantares – Ele é o amado esposo da Igreja

Ø em Jó – Ele é o nosso Redentor que vive para sempre

Ø em Rute – Ele é o nosso Parente Remidor
Ø em I e II Samuel – Ele é o nosso Profeta

Ø em Provérbios e Eclesiastes – Ele é nossa Sabedoria

Ø em Jeremias – Ele é o Bálsamo de Gileade
Ø em Lamentações – Ele é o Profeta que chora pelos pecados

Ø em Ester – Ele é o homem de cuja honra o Rei se agrada

Ø em Ezequiel – Ele é o homem das quatro faces
Ø em Daniel – Ele é o quarto homem na fornalha

Ø em Joel – Ele é o batizador com Espírito Santo
Ø em Amós – Ele é o que tem o Divino prumo nas mãos

Ø em Jonas – Ele é o Deus da compaixão 

Ø em Habacuque – Ele é a nossa alegria na prova

Pastor

Vicente Mariano
E-mail: 
prvicentemariano@hotmail.com

O Maravilhoso 
Nome de Jesus

  PARTE 1

Presidente Assembleia 
de Deus Marechal 
Cândido Rondon

Juiz Arbitral 

Presidente 
COPEM (Conselho de 
Pastores Evangélicos 
de Marechal)

SEMEANDO
A PALAVRA

3254-3221
9 9927 2471

RUA MINAS GERAIS, 844
CENTRO

MARECHAL CÂNDIDO RONDON-PR

Desde 1995

Nossa família
atendendo a sua.

No Restaurante 

do João,
tudo tem mais

qualidade!

Feliz 
Dia dos

Namorados!

Ø em Zacarias – Ele é o Renovo de Israel

Ø em Romanos – Ele é a nossa Justicação

Ø em Sofonias – Ele é o Senhor poderoso para salvar

Ø em Mateus – Ele é o Cristo, lho do Deus vivo

Ø em Tiago – Ele é o Senhor que cura os doentes

Ø em I e II Timóteo – Ele é o mediador entre Deus e o homem

Ø em I e II Coríntios – Ele é a nossa Ressurreição

Falaremos mais sobre o Maravilhoso Nome de Jesus na pró-
xima edição da Revista Paz! Aguarde! 

Ø em Malaquias – Ele é o Sol da Justiça

Ø em Atos – Ele é o Sustentador da Igreja

Ø em Lucas – Ele é o Filho do Homem
Ø em João – Ele é o Verbo Divino

Ø em Gálatas – Ele é aquele que nos livra da maldição da Lei

Ø em Ageu – Ele é o Desejado das nações

Ø em Marcos – Ele é o Servo; é também Aquele que opera milagres

Ø em Efésios – Ele é a cabeça da Igreja
Ø em Filipenses – Ele é o que supre todas necessidades 

Ø em I e II Tessalonicenses – Ele é o mesmo Senhor que descerá

Ø em Tito – Ele é a Bem-aventurada Esperança

Ø em Colossenses – Ele é aquele que tem a primazia

Ø em Filemon – Ele é o amigo mais chegado que um irmão
Ø em Hebreus – Ele é o Sumo Sacerdote segundo a ordem de 

Melquisedeque

Ø em I e II Pedro – Ele é a pedra angular de esquina, eleita e preciosa
Ø em I, II e III João – Ele é o nosso advogado junto ao Pai
Ø em Judas – Ele é o Senhor que está vindo com seus santos
Ø em Apocalipse – Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores 

Fone: (45) 3284-1545 - Rua Porto Alegre, 1420 - Natascha 2 - MCRondon-PR

 Cleomar Cota
Proprietário

Contabilidade em geral

Declarações de Imposto de Renda

Assessorias

Consultorias

Credenciamento com certificação digital

Casados são 
eternos 

namorados!
 Feliz Dia dos 

Namorados, 
Graciele! 

Com amor, 
Cleomar !



NattaliSorvetes

45. 3284-2137 www.nattalisorvetes.com.br
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“...orai uns pelos outros...” 
(Tg 6:16), orai pela Síria!

Irmãos e irmãs! Com base nestas palavras bíblicas, 
eu os convido para a oração. Vamos orar, interceder por 

s referências bíblicas a seguir nos despertam Apara a oração. Não aquela oração que muitos 
estão acostumados a fazer todos os dias, em 

que na maioria das vezes oramos somente por nós mes-
mos, sem nos importarmos com o próximo. Paulo nos 
convida para orarmos em todo o tempo com toda a ora-
ção e súplica no Espírito em favor de todos os santos: 
“Orando em todo o tempo com toda a oração e súplica 
no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e 
súplica por todos os santos” (Ef 6:18). Em outra passa-
gem, ele pede oração por si e por aqueles que estão com 
ele: “Irmãos, orai por nós.” (1 Ts 5:25). Tiago, ao falar da 
importância da oração, também enfatiza: “...orai uns 
pelos outros.. a oração feita por um justo pode muito 
em seus efeitos”(Tg 5:16). Embora Tiago tenha se referi-
do àquela oração especí�ca ligado a cura física e à resta-
uração espiritual, pois o texto fala sobre alguém que está 
doente, e que este chame os presbíteros da igreja para 
orarem por ele, e o Senhor o levantará, e se tiver pecados, 
ser-lhe-ão perdoados. (Tg 5:14), ao mesmo tempo, Tiago 
nos leva a compreender que é a vontade de Deus que 
oremos pelas outras pessoas também: “...orai uns pelos 
outros,..” (Tg 6:16).

aqueles que sofrem, especialmente, por nossos irmãos 
na Síria. Pelas famílias que lá vivem. Primeiramente, em 
favor das crianças, e por todos aqueles que padecem, 
seja pelos horrores que a guerra traz, por todos os males 
que os a�ige naquele país. É necessário lembrar que: não 
é a vontade do Senhor que guerras aconteçam, mas Ele 
as permite, e as deixa acontecer. Os �agelos que ela 
causa são o resultado dos atos desastrosos criados pela 
mão do homem na terra, por ter se afastado de seu 
Criador, agindo por sua própria vontade, sem temor a 
Deus, vergonhosamente em razão de seus próprios inte-
resses, sem olhar e considerar o seu semelhante, antes 
inclinando-se para o mal, pois o desejo do seu coração é 
só pecar. 

Nunca a iniquidade se multiplicou tanto como em 
nossos dias. Vivemos o tempo da perda dos valores fami-
liares e o desinteresse e o abandono aos princípios divi-
nos. “A luz veio ao mundo, mas os homens amaram 
mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram 
más”(Jo 3:19). Tanto bons como maus sofrerão com os 
atos desastrosos causados pela mão do homem sem 
Deus! Até mesmo a Natureza agoniza devido os seus fei-
tos nocivos! Em sete anos da guerra civil na Síria, mais de 
500 mil pessoas já perderam a vida. Quantas histórias lin-
das interrompidas! Quantos sonhos apagados! 

Vamos orar por nossos irmãos na Síria!

Igreja Evangélica Ágape 
Maranatha - Marechal 
Cândido Rondon

E-mail: pr.claus@hotmail.com

Arq e Urb. VANESSA BAUSEWEIN

Arq e Urb. RICARDO LUIZ LEITES DE OLIVEIRA

Arq e Urb. SINDI MATIELE WINK

Arq e Urb. CYNTHIA PAULA LANG

ARQUITETOS

RUA DOM JOÃO VI, 861 - CENTRO - MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR

FONE: (45) 3284-2874        www.ricardoleites.com.br
 

Pastor

Claus Klützke 

Marechal Cândido Rondon-PR

www.cercar.com.br

 (45) 3284-4100
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Amor verdadeiro é 
aquele que o vento 
não leva e a distância 
não separa.

Feliz Dia

dos Namorados!



Dona Liliam Enxovais  -  Fones: (45) 9 9942-4344 e 9 9814-2659
Linha Neuhaus - Novo Três Passos - Marechal Cândido Rondon-PR

Entre em contato e solicite um orçamento! VAMOS ATÉ VOCÊ!

Enxovais
Edredons
Cobreleitos
Saias para camas
Kits de berço
Jogos de lençóis 
padrão e sob medida
 

Tudo em malha 

100% algodão 

fio 30/1 penteado.

NÃO FORMA 

BOLINHAS!

O seu bebê merece peças únicas, 
feitas a mão e com muito carinho! 
Um enxoval prático e maravilhoso!

Helena
Helena

Cresce em nosso jardi
m a Flor mais

esperada... 
Ela florescerá

 ao amanhecer,

trazendo F
elicidades e 

bênçãos em nossa vidas
!

I

Contamos com você para o
 

Chá da Isabella

Será dia V
inte e Cinco de M

aio às 19:30h

no BNH-2 Festas

Travessa Porto Velho, 299-Jardim Primavera

Marechal Cândido R
ondon - PR

Cresce em nosso jardim a Flor maisesperada... Ela florescerá ao amanhecer,trazendo Felicidades e bênçãos em nossa vidas!

I

Contamos com você para o Chá da Isabella
Será dia Vinte e Cinco de Maio às 19:30hno BNH-2 FestasTravessa Porto Velho, 299-Jardim PrimaveraMarechal Cândido Rondon - PR

Nosso pequeno 

Alan Miguel 
está quase chegando!

E para comemorar este momento especial,

convidamos você para nosso Chá de Bebê!

Depois que eu nascer, venha conh
ecer meu rostinho!

Dia: 21/04 às 16:30h

no Bosque da AACC. 20|Fev
Nossa Nova Casa



Adaptação 
escolar: um 
mundo de 

descobertas e 
conquistas

Ao ingressar na Educação Infantil, a criança passa 
por diferentes experiências, convive com novos 
colegas, segue uma rotina compartilhada e cria 
novos laços.  O papel da escola neste período é 

acolher a criança de forma tranquila, para que ela se sinta se-
gura em seu novo espaço. Nesta fase, é necessário muito colo, 
amor, carinho, paciência e atenção de todos os envolvidos no 
processo de adaptação. Aos pro� ssionais da Educação Infan-
til especi� camente, cabe fazer com que neste momento tudo 
corra bem e a criança se sinta acolhida, segura e feliz, supe-
rando, assim, a insegurança, o choro e o estranhamento, na-
turais nesta fase de “separação” dos pais e demais familiares. 

Vale ressaltar que cada criança tem o seu tempo. Algumas 
apresentam mais facilidade, outras mais resistência para se 
adaptar. Neste sentido, os encaminhamentos da escola bus-
cam fazer destes dias os mais leves possíveis, integrando a 
criança ao novo contexto. Cabe à família, com muita tranqui-
lidade, passar segurança para a criança. Desta forma tudo � ca 
mais fácil e em poucos dias, a criança estará familiarizada com 
o ambiente escolar. 

Com o passar dos dias, todo o mundo desconhecido se 
transforma em um ambiente seguro e alegre, o qual a criança 
passa a explorar, buscando maior autonomia, ampliando, as-
sim, suas experiências e associando a escola a um lugar pra-
zeroso, no qual vivenciará muitas descobertas. 

Zenaide Müller

Psicopedagoga e Coordenadora 
Pedagógica da Educação Infantil do 
Colégio Evangélico Martin Luther

Ser colocada em um ambiente que não lhe 
desperte medo, mas a incentive a explorá-
lo, ter sua atenção dirigida a aspectos 
signi� cativos para si mesma são elementos 
que ampliam o sucesso da criança na grande 
aventura de conhecer.

“
” Zilma de Morais Ramos de Oliveira
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Conjunto Casal Master

 sem juros 10x de R$ 129,00
Conjunto Casal Lisboa (Jacquard)

 sem juros 10x de R$ 109,00

Conjunto King Poema

 sem juros 10x de R$ 260,00
Conjunto Queen Pasión 

 sem juros 10x de R$ 225,80

Com massageador

R `



TOPTOP BARATO MANIABARATO MANIA
Roupas & Utilidades do LarRoupas & Utilidades do Lar

Rua Independência, 289, ao lado da Rodoviária - Fone/Whats (45) 9 9815-3340   
Avenida Rio Grande Sul, 636, centro - Fone/Whats (45) 9 9862-2964 

Marechal Cândido Rondon - PR

Presentes especiais

para agradar todos

os gostos!

Dia dos
Namorados...



9 9932-2241 

VIAGENS COM CONFORTO E SEGURANÇA

CORRIDAS PARA MARECHAL RONDON 
E TODAS AS REGIÕES DO BRASIL

João 14:6 - Disse-lhe Jesus: "Eu sou o caminho, a Verdade
e a Vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim".

RENOR

Disk
TAXI (45) 9 9969-1307

Ponto do Táxi / Fone (45) 3254-2825
Na Estação Rodoviária de Marechal Rondon

Av. Rio Grande do Sul, 5438 - Vila Gaúcha
Marechal Cândido Rondon-PR

Fones (45) 9 9961-0364 
(45) 3254-3879 e (45) 9 8404-2021
E-mail: lindomenon@hotmail.com

Água e Saúde 
Purificadores de Água 

Apoio:

“MULHER, 
AINDA HÁ ESPERANÇA 

PARA VOCÊ!”

“Mas agora, Senhor, que 
hei de esperar? A minha 
esperança está em Ti” 
Salmos 39:7

(45) 3254-2774 / 9 8825-0580 / 9 9985-1919

Local: 

Igreja Evangélica Casa 
de Oração
Rua Independência, 1374 
Centro 

Horário: 15h

Data: 16/06/2018

Convites: R$ 15,00

Contatos
Pastor Elvis Casagrande – (44) 9 9922-7313

Pastora Danielle Casagrande – (44) 9 9934-7177

(Pastores Presidentes)
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Aprendendo a 
superar a crise...

ma das palavras mais usadas em Unossos dias é a crise; nunca foi 
dado tanto crédito a essa palavra; 

a crise está instaurada na família, emprego, 
saúde física, emocional, nanceira, institui-
ções, governo e com isso, tem sido tirado o 
ânimo e a esperança das pessoas, e por conse-
quência, tantas pessoas vivendo à base de 
remédios tarjas pretas, calmantes... 

Jesus disse: “Portanto, vos armo: não 
andeis preocupados com a vossa própria vida, 
quanto ao que haveis de comer ou beber; nem 
pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de ves-
tir. Não é a vida mais do que o alimento, e o 
corpo mais do que as roupas”? Mateus 6:25.

Mas, parece que esse conselho não tem 
servido para essa geração, pois cada dia 
aumentam os índices de pessoas dominadas 
pela ansiedade, pois em tudo que se ouve ou 

Nossa oração é que Deus nos ajude a ven-
cer as crises que, muitas vezes, somos nós mes-
mos que entramos ou criamos, pois por mais 
difícil que seja a situação, há um Deus que 
tudo pode, e nossa esperança está no Senhor.

Temos dito em nossas mensagens que 
nosso problema não está na ausência das coi-
sas que queríamos ter, mas na ingratidão 
pelo que temos; nunca antes tivemos tanto 
acesso às cosias com tamanha rapidez, 
nunca tivemos tanto crédito e opões de lazer 
e bens como hoje, mas cada dia mais há um 
vazio dentro do homem que o faz viver uma 
ânsia pelo ter e deixa de ver as coisas simples 
da vida.

vê, a notícia é desanimadora. Mas, devemos 
olhar e crer que o Deus que sustentou Israel 
pelos 40 anos no deserto é o mesmo que 
ainda sustenta a sua igreja nos dias de hoje.

Igreja Presbiteriana Renovada 
Nova Santa Rosa

Pastor

Pastores Daniele e 
Levi de Miranda

E-mail: 
prlevi.dani@hotmail.com

 Lojashekinah

(45) 3253-1972 /

9 9996-8380

PROMOÇÃO
�������� �� 

30 � �0% 
� ����� �� 
�� ������
 �� ������

Av. Santo Cristo, 730

Nova Santa Rosa-PR

Vestuário Livros Bíblias

E MUITO MAIS!
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Programa

Pr. Adelson de Oliveira 

Domingos: das 10h às 10h50
Rádio Difusora AM 970 

Ouça o programa e seja edificado 

com a Palavra do Senhor!

 Geração de 

Deus

Pastor 
Adelson de Oliveira

"Adão deu à sua mulher o nome de Eva, 
pois ela seria mãe de toda a humanidade". 

Gênesis 3:20 (NTLH)

Homem de verdade tem 
Deus como sua proteção

Um lugar de segurança

“O Senhor é a minha luz e a minha 
salvação; de quem terei temor? O 
Senhor é o meu forte refúgio; de quem 
terei medo”? Salmos 27:1.

“Uma coisa pedi ao Senhor, é o que 
procuro: que eu possa viver na casa 
do Senhor todos os dias da minha 
vida, para contemplar a bondade do 
Senhor e buscar Sua orientação no Seu 

A razão de nossa conança

Davi  enfrentava perigos que 
nenhuma pessoa sozinha conseguiria 
superar, mas ele sabia que Deus é muito 
maior que os perigos.

Muitas vezes, podemos sentir que 
os problemas que enfrentamos são 
impossíveis de resolver, que tudo pare-
ce estar contra nós, parentes, amigos. 
Mas, se Deus está do nosso lado, não 
temos razão para car com medo! Nada 
é impossível para Deus. Quando Deus 
está conosco, podemos até enfrentar 
um exército com conança. Davi 
enfrentou um leão, um urso, o gigante 
Golias quando todos estavam com 
medo e inseguros. 

 Salmo 27 foi escrito por ODavi, o rei mais famoso de 
Israel, homem desejado, 

cobiçado pelo que era e possuía. Você já 
viu isso em algum lugar? Mas, antes de 
se tornar rei, Davi enfrentou muitos peri-
gos. Davi sofreu várias tentativas de 
assassinato, viveu foragido, foi perse-
guido por exércitos e lutou em muitas 
batalhas. Sua vida era ameaçada cons-
tantemente. Mas, Davi tinha segurança!

Davi conava em Deus. Não foi per-
feito, errou muitas vezes, mas ele sabia 
que Deus estava com ele, protegendo-
o em todo tempo. Foi por isso que ele 
escreveu o Salmo 27...

J A C K
L AVAGEM, POLIMENTO e HIGIENIZAÇÃO

Rua São Paulo, 766 - Centro
Marechal Cândido Rondon-PR

(45) 9 9832-1728      |  9 8824-6481     

VENDA - CASAS - LOTES - TERRAS - ALUGUEL

OBJETIVAOBJETIVA
Creci nº 29363 Imóveis

OFERTA
de imóveis 
na planta 
PMCMV

Para realizar seus sonhos!

www.objetivaimoveisonline.com.br | asfreitag@hotmail.com

ARI SÉRGIO FREITAG

NOVO 
ENDEREÇO:

 Rua Luiz Centenaro, 528 – próximo ao Sesi - MCRondon

Avenida Irio Jacob Welp, 1426 - Universitário - Marechal Cândido Rondon-PR

Na hora da diculdade, Davi se refu-
giava na presença de Deus. O templo 
representava a presença de Deus, onde 
todos podiam se aproximar e serem 
abençoados. Lá, Davi encontrava vitória.

A presença de Deus dá paz e alívio 
nos momentos mais difíceis da vida. 
Nenhuma outra coisa pode nos dar essa 
paz tão profunda. Quando não conse-
guimos lidar com o mundo, podemos 
fugir para a presença de Deus e encon-
trar a força que precisamos para supe-
rar todos os problemas. Alguns têm fugi-
do para o bar, outros para as drogas, 
ainda há aqueles que abandonam a 
casa, a família. Deus tem um lugar de 
segurança para você e com toda a cer-
teza, você sabe onde achá-lo.

Deus ouve o clamor

templo”. Salmos 27:4.

Ei homem! Tenha Deus como sua 
proteção!

“Espere no Senhor. Seja forte! 
Coragem! Espere no Senhor”. Salmos 
27:14.

Quando se sentia inseguro ou com 
medo, Davi clamava a Deus! Ele sabia 
que, sozinho, nada podia fazer. Ele pre-
cisava de Deus. Ninguém mais lhe 
podia salvar. Todos nos sentimos inse-
guros em alguns momentos da vida. Ou 
não?  Quando isso acontece, precisa-
mos clamar a Deus por socorro! Deus 
sempre ouve quem põe sua conança 
Nele. Ele não nos abandona na hora da 
necessidade. Ele sabe exatamente o 
que você precisa para ser um vitorioso. 
Podemos sempre conar em Deus, por-
que Ele nunca falha, não foi à toa que 
Ele enviou Seu único Filho Jesus Cristo 
para morrer em nosso lugar. Ele te ama.

“Ainda que me abandonem pai e 
mãe, o Senhor me acolherá”. Salmos 
27:10.



Isaí Marcelo Hort
isaihort@yahoo.de

Igreja de Deus no Brasil em Marechal Cândido Rondon

Unidos até 
o inferno

Em harmonia se conformaram 
em não servir a Deus, não ir à igreja e 
nem ler a bíblia. O fato de não ora-
rem sinceramente antes das refei-
ções não os incomoda mais. Se afas-
taram dos amigos cristãos que con-
vidam para os cultos. Estão vivendo 
a vida, curtindo e se divertindo com 
os negócios e festas. Fazem boas féri-
as e postam fotos românticas nas 
redes sociais. São um casal unido e 
divertido, mas com um triste destino 
eterno lhes aguardando. Se assim 
for, mude o rumo de sua união. 

 união e o bem-estar do Acasal  é  um sinal  de 
“bom casamento”? A 

ausência de con�itos é su�ciente 
para diagnosticar o sucesso matri-
monial? A seguinte história nos 
mostra que não. 

Eles eram um casal bem de vida, 
que possuía mais de uma proprieda-
de. Costumavam fazer os negócios 
juntos. Jamais venderiam um bem 
sem antes terem uma boa conversa. 
Entre um chimarrão e outro, ambos 
faziam as contas para determinarem 
o melhor valor de uma venda.  

Quando fecharam um negócio 
(Atos 5:2), escolheram a quantia que 
daria como oferta para a igreja. 

Juntos, resolveram mentir para os 
líderes, dizendo que o valor que esta-
vam dando era todo o valor ganho 
com a propriedade. 

Não haveria necessidade alguma 
de mentir. Eles tinham o direito de 
doar o quanto quisessem, mas jun-
tos desejaram ter a falsa fama de 
“bons doadores”. Mentiram para os 
apóstolos, mas na verdade, eles esta-
vam mentindo para Deus (Atos 5:4). 

A consequência de sua falsidade 
foi terrível e única no Novo Testa-
mento. Ananias e Sa�ra foram puni-
dos com a morte. Foram enterrados 
juntos e unidos foram para o mesmo 
destino eterno. 

Como está a união do seu casa-

mento? Estão unidos para a vida ou 
unidos para a morte? 

Unam-se para vida!  Unam-se 
para buscarem a Deus.
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LAVANDERIA

Peça já seu orçamento pelos fones

(45) 3254-7848 | (45) 9 9946-7177
Rua Pará, 389, Bairro Espigão

Marechal Cândido Rondon - PR

A ESTAÇÃO MAIS FRIA E
GOSTOSA DO ANO CHEGOU!

Agora, nós da ACCQUA LAVANDERIA 
oferecemos também serviços de 

Lavagem e Higienização de

Cobertores e Edredons!

Fazemos a rerada 
e entrega das suas 
peças no local 
desejado

Economize seu tempo
Equipe capacitada para
    lhe atender
Oferecemos o melhor 
    preço e serviçoLIGUE E AGENDE UM HORÁRIO

(45) 2031 0207

Atendimento   especializado
e de  nas linhas:qualidade

BR 163 KM 280,8
EM FRENTE AO POSTO TROVÃO AZUL
MARECHAL CÂNDIDO RONDON | PR

PESADALEVE AGRÍCOLA

Ar Condicionado Automotivo
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E quem tem sede venha!

Sem que eles percebessem, a embarcação fora leva-
da pelas correntes rumo à foz do grande Rio Amazonas. 
Havia já alguns dias que estavam navegando em água 
doce e não se deram conta disso, porque esse rio é muito 
largo em sua foz, pois olhando-se de uma de suas mar-
gens não se pode enxergar a outra.

Aqueles pobres homens estavam no meio do Rio 
Amazonas e poderiam ter estendido as mãos e bebido 
de suas águas, mas eles não sabiam disso, acreditavam 
que o barco ainda �utuava no mar. A verdade é que eles 
estavam morrendo de sede e cercados de água doce por 

A sede que os náufragos sentiam era tão grande que, 
assim que a lancha começou a se aproximar todos puse-
ram-se a gritar: água! Água! Água! O capitão da guarda 
costeira, através do megafone surpreendeu-os ao gritar-
lhes de volta: se vocês estão com sede, estendam a mão 
para fora do barco, e bebam! 

á alguns anos, um pequeno barco navegava Hos mares da costa paraense, quando o motor 
parou de funcionar de repente; seus ocupan-

tes viram-se perdidos então, à deriva por semanas, leva-
dos a favor das correntes. Para onde quer que olhassem, 
tudo o que enxergavam era céu e mar. Quando a água 
que tinham para beber acabou, eles se desesperaram pen-
sando que morreriam de sede no meio do oceano. 
Quando tudo parecia perdido, avistaram uma lancha da 
patrulha costeira, que saíra à sua procura. Fizeram sinais e 
foram localizados. O capitão do resgate, mudando o cur-
so, conduziu a embarcação na direção deles. Mal podiam 
acreditar: estavam salvos!

todos os lados.
Agora, pense um pouco: não será isso o que está acon-

tecendo com você? Deus tem colocado ao seu alcance 
recursos para superar a dor, para reconstruir a vida, para 
saciar sua sede de felicidade. Mas você não tem percebi-
do! Ele tem lhe dado um Salvador, que é Cristo. O amigo 
�el de todo aquele que crê. O sangue de Jesus lava nossos 
pecados, apaga nossos erros e sara nossas feridas. A 
maior fonte de amor de todo universo está bem ao seu 
lado, aguardando que você simplesmente o enxergue e 
num gesto de fé, estenda as suas mãos.

Peço a Deus que lhe abra os olhos, para que enxergue 
o Senhor ao seu lado. Veja as bênçãos ao seu redor, esten-
da a mão, desfrute da provisão divina. O �nal que Deus 
escreve é sempre feliz. Ele tem uma forma incomparável 
de fazer com que as coisas se encaixem, mesmo quando 
cometemos os maiores erros, e/ou quando os outros nos 
prejudicam. O Senhor é capaz de tomar esse verdadeiro 
lixo existencial e reciclá-lo. Há um ditado por aí que diz 
que Deus escreve certo por linhas tortas, mas na verdade, 
é Deus que corrige a tortuosidade das nossas linhas, 
escrevendo um �m certo para nossa história. Ele faz com 
que tudo concorra para o bem de Seus amados.

O texto bíblico de Apocalipse 22:17 diz: “E o 
Espírito e a noiva dizem: vem! E quem ouve diga: vem! 
E quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça 
da água da vida”.

Em Romanos 8:28 diz: “Sabemos que todas as coisas 
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, 
daqueles que são chamados segundo o Seu propósito”.

Ministério Missão 
Jesus Cristo
Tenda da Adoração

Pastor

Bruno N. Zastrow



Fone (45) 3284-1013 Av. Rio Grande do Sul, 850  |  Marechal Cândido Rondon - PR

Momento especial 
para presentear 

quem você ama!

Avenida Rio Grande do Sul, 5100 - Fone (45) 3284-1344
Marechal Cândido Rondon-PR

Servimos almoços e marmitas
Diariamente: 

peixe frito, polenta e outros pratos

ATENDIMENTO A EVENTOS CHOPP DELIVERY ATACADO E VAREJO

DISTRIBUIDOR DE DIVERSAS MARCAS

DISPONIBILIZAMOS CHOPEIRAS ELÉTRICAS, CAIXAS TÉRMICAS, MESAS, FREZZERS E GELADEIRAS

ATENDIMENTO A EVENTOS COM PRODUTOS MULTIMARCAS 

(45) 3254-9906  (45) 9 9977-0222







E-mail: msmarmoraria@hotmail.com
Sidi Diesel

(45) 9 9904-8415 / (45) 9 9906-2207

AGUARDE: EM BREVE, EM NOVO ENDEREÇO!

Marechal Cândido Rondon-PR

Chapas de granitos e mármores trabalhados com eficiência e 

zelo para aplicação nas mais diversas finalidades!

Mármores e Granitos

Do clássico ao 
exótico: todos 

os gostos e 
diferenciais 

você encontra 
na MS 

Mármores e 
Granitos!


