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Prefácio 

O propósito que tive ao escrever este livro, foi ajudar aos que estudam a 
Palavra de Deus, e tenham dificuldade de harmonizar a Bíblia com a Física, 
Química e Biologia.  

 
Pelo fato de ser professor e pregador, fui deslumbrando-me ao comparar a 

Palavra de Deus com os livros científicos. E no decorrer de mais de 45 anos de 
magistério e 30 anos de ministério pastoral, ensinando e pregando 
simultaneamente, tive a ansiedade de escrever e passar pontos, mal-entendidos 
e contraditórios, de forma lógica e simples. 

 
A luz, os seres extraterrestres, o número de estrelas, o tamanho do Universo, 

a poluição, a vida, são abordados neste livro sem qualquer contradição. Enfoquei 
a harmonia que está havendo entre aquilo que é verdadeiramente científico e a 
Bíblia. 

 
É evidente que as hipóteses científicas não comprovadas, muitas vezes 

anunciadas como dogmas, não estão em harmonia nem com o mundo científico, 
e muito menos com a Palavra de Deus. 

 
Com o livro Haja Luz, não pretendo levar conflitos, mas tão somente luz para 

os pontos onde há escuridão e entendimento onde há dúvida. 
 
Todavia não me propus a escrever um livro científico, e sim um livro espiritual. 
 
Se, ao esmiuçar este livro, o leitor ainda apresentar dúvidas, coloco-me à 

disposição para esclarecer os pontos que não tenham ficado bem explicados. 
 
 

Reverendo Heinz Siegfried Franzen 
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Capítulo 1 
A Luz 

 
 
 

Se existe um entardecer que lhe traga a 
escuridão, lembre-se de que sempre 

haverá um amanhecer que lhe traga luz. 
Anônimo 
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Capítulo 1 - A Luz 

1. Haja Luz 
Disse Deus: haja luz. E houve luz. Viu Deus que a luz era boa... Gn 1:3-4 
 

 
 

Em toda natureza, nada tem me chamado mais atenção do que a luz. 
 
Falou e se fez. Deus fez a luz com a palavra. Há poder na palavra. Poder, 

muito poder! 
 
A luz, que faz um bem tão tremendo para nós, vem quase somente do Sol. O 

Sol é uma estrela e está a uma distância aproximada da Terra de 150 milhões de 
quilômetros. Sua luz leva cerca de 500 segundos para chegar até nós, ou seja, 8 
minutos e 20 segundos viajando a 300.000 km/s que é igual a 1.080.000.000 
km/h. 
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2. Quantas Estrelas Existem no Universo? 
Os cientistas estão certos de que o número de estrelas do Universo é muito 

maior do que o número de gotas de água existentes em nossos oceanos. 
Quando Deus disse Haja Luz, as estrelas acenderam-se e o firmamento 

formou-se. 
 

 
 
 

3. Recebemos Também Luz das Estrelas 
As estrelas que vemos estão enviando luz para a Terra. A estrela Alfa da 

constelação de Centauro (uma das duas estrelas brilhantes abaixo da 
constelação do Cruzeiro do Sul) é a mais próxima depois do Sol. Ela está a 4,5 
anos luz da Terra. 

Um ano luz é a distância percorrida pela luz durante um ano, ou seja cerca de 
9.500.000.000.000 (9 trilhões e 500 bilhões de km). Isto quer dizer que a estrela 
Alfa está a 4,5 vezes 9,5 x 1012 km, quase 43 trilhões de km de distância da 
Terra. 

 

4. A Glória de Deus 
Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra 

das suas mãos. Salmo 19:1. 
 
Quando olho o firmamento, sinto orgulho do arquiteto supremo, que também 

me criou com amor, pois Ele é todo amor. 
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5. A Energia Solar é Acumulada Durante o Dia e 
Liberada à Noite 

Durante a viagem pelo vácuo sideral, as ondas eletromagnéticas (luz) não se 
esquentam. No entanto, em contato com a matéria, há aquecimento. Quando a 
luz solar incide sobre a Terra, tudo aquece. O ar, a terra, as pedras, a água e 
tudo que é matéria tem sua temperatura aumentada. Esta energia é liberada à 
noite, protegendo a vida. Isto é incrível. Deus prova mais uma vez seu amor pela 
vida.  

É o Sol que nos aquece e é o Senhor que nos dá o sopro da vida. 
 

6. Qual é a sua Temperatura? 
Se você não está com febre, sua temperatura deve estar em torno de 36o C. A 

escala Celsius foi inventada estabelecendo 0o C como o momento em que a 
água se solidifica ou se funde sob a pressão de 1 atmosfera (1 atmosfera = 1 atm 
= 760 mm de mercúrio da experiência de Torricelli). 

Os cientistas, no entanto, perceberam em experiências, que a menor 
temperatura possível é - 273o C. Daí um estudioso chamado Kelvin, construiu um 
termômetro onde o zero absoluto (ou seja ausência total de calor) é representado 
pelo 0o K. Isto quer dizer que: 

 
CK

373o

309o

273o

0o

100o

36o

0o

-273o

Sob
pressão
normal

Ponto de ebulição
da água

Nossa temperatura

Ponto de fusão da
água

Menor
temperatura

possível  
 

Portanto, quem está com 36o C possui 309o K. Parece que somos muito mais 
quentes do que pensávamos. Todas estas calorias recebemos do Sol. 
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7. A Água Até Parece Inteligente 
A água tem um papel protetor extraordinário no equilíbrio e na distribuição da 

energia solar. 
A água a 0o C (273o K) solidifica e também é nesta temperatura que ela se 

funde. Há então um recolher e um liberar contínuo de energia na mudança de 
estado. 

Vamos lembrar o que aprendemos na escola: 
 

Sólido

Líquido

Gasoso

Sublimação Cristalização

Fusão

Solidificação

Vaporização

Liquefação

 
 

Qualquer substância pode apresentar-se em 3 estados físico diferentes. O 
ferro, por exemplo, pode ser sólido. Fica líquido quando é aquecido. E no Sol 
existe ferro gasoso diante da altíssima temperatura. 

 
Temos também água sólida (gelo), água líquida e água gasosa (vapor). 
 
O interessante é que a fusão, a vaporização e a sublimação são fenômenos 

físicos que recolhem energia (luz). Em outras palavras, ao mudarem o estado 
físico da matéria, "engolem" calor e não aquecem. Ou seja, no momento do gelo 
fundir-se, recolhe 80.000 calorias por quilo e continua a 0o C. Absorve calor e 
não aumenta a temperatura. 

 
E no caso inverso, quando a água líquida solidifica-se, libera para o meio 

80.000 calorias por kg e não muda de temperatura. Continua a 0o C (273o K). 
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8. Fusão é Um Fenômeno Físico Endotérmico 
A fusão é um fenômeno endotérmico, isto é, recolhe calorias. Enquanto a 

solidificação é um fenômeno exotérmico, ou seja libera calorias. 
 

9. A Geladeira Aquece a Cozinha 
Eu pensava que a geladeira da cozinha esfriava. Eu pensava também que a 

geada esfriava o ar. E que a chuva esfriava e que ainda a neve esfriava o meio. 
Era tudo engano. 

Descobri que a geladeira aquece a cozinha. Que a geada nos protege, 
aquecendo o meio ambiente. E da mesma forma, tanto a chuva como a neve 
aquece extraordinariamente o ambiente, protegendo assim a vida. 

 

10. Na Mudança de Estado, Como se Comporta 1 kg 
de Água? 

Vamos imaginar uma experiência em que se examine o comportamento de 1 
kg de água (1 l), durante as mudanças de estado físico. 

Portanto, 1 kg (1 litro) de água comporta-se da seguinte maneira: 
 

Sólido

Líquido

Gasoso

entram
720.000 cal

entram
80.000 cal

saem
80.000 cal

entram
540.000 cal

saem
540.000 cal

Gelo

Vapor

saem
720.000 cal

Esfriam o
meio

Esquentam
o meio

 
 
Percebemos que existe entrada e saída de energia, dependendo da 

necessidade dos seres vivos. 
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A água (utilizando a luz), trabalha em favor da vida. Recolhe calor, quando em 
excesso e libera este mesmo calor, quando há necessidade. 

A luz solar é absorvida e trabalhada pela água, como se ela fosse inteligente. 
Todo comportamento da água, equilibrando a temperatura do meio ambiente é 
fascinante. É como se fosse uma imensa bateria, ora armazenando luz e ora 
liberando luz (o calor é uma das manifestações da luz). Agora que já entendemos 
um pouco mais a respeito da luz, vamos examinar mais uma vez os 
acontecimentos, supondo apenas 1 kg (1 litro) de água: 

 

Sólido

Líquido

Gasoso

entram 720.000 cal

entram
80.000 cal saem

80.000 cal

entram
540.000 cal

saem
540.000 cal

Gelo

Vapor

saem 720.000 cal
Sublimação Cristalização

Fusão Solidificação

Vaporização Liquefação

Fenômenos
Endotérmicos

Fenômenos
Exotérmicos

 
 
 

11. Deus Viu que Foi Muito Bom Ter Criado Você 
Quando Deus terminou de criar as ervas, os animais e o homem macho e 

fêmea, Ele viu que era muito bom o que tinha feito. 
 
Deus olhando para o homem que tinha criado, viu que era muito bom. Deus 

viu que era muito bom ter feito você e eu. 
 
As plantas que Ele fez, recolhem a luz solar e a transformam de tal maneira 

que somos beneficiados diretamente pelos produtos que elas processam. 
 



E disse Deus: Haja Luz       15 

12. 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. 
 

 
 

13. 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). 
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- 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. 
 

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

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

 

15. 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. 
 

16. 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. 
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17. 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. 

 

18. 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 

geradores. Então, a energia elétrica de nossas 
casas é luz solar. 

 
 

19. 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... 
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Ciclo Hidrológico1: A água que chega à atmosfera por evaporação, a partir 
sobretudo dos oceanos, cai sobre a superfície terrestre em forma de 

precipitações e retorna ao mar pela circulação superficial e subterrânea. 
 
 

20. 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. 

 
1  Desenho retirado da Barsa em CD Rom. 
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21. 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.  
 

22. 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. 
 

23. 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. 
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Capítulo 2 
Vós Sois a Luz do Mundo 

 
 
 

 A luz brilha para todos. Temos de 
desembaçar o nosso espelho, para que 

venhamos a refleti-la em toda a sua 
pureza. Walter Rosa Borges  
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Capítulo 2 - Vós Sois a Luz do Mundo 

1. 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? 
 

2. 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. 
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3. 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. 
 

4. 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. 
 

Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento 
na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, 
se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós tal 
bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Ml 3:10 

 
...pois outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor; andai como 

filhos da luz. Ef 5:8. 
 
...aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. I Jo 

2:6. 
 
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. 
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5. 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. 
 

6. 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. 
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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. 

 

7. 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. 
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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. 

 

8. A Luz Gera Magnetismo 
Eu sendo a luz do mundo, gero: 

Santificação 
União e Unidade 

 

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. 

 

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. 

 

9. 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. 
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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. 
 

10. 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 
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Capítulo 3 
O Fogo 

 
 
 

Do atrito de duas pedras chispam 
faíscas; das faíscas vem o fogo; do fogo 

brota a luz. Vitor Hugo 
 



28      E disse Deus: Haja Luz 

 

Capítulo 3 - O Fogo 

Quando pensamos em fogo, lembramos de 
fogueira, de uma vela acesa, da boca de fogão 
queimando. Agora que já assimilamos tanta coisa a 
respeito da luz, podemos facilmente entender que 
o fogo com o qual temos convivido, é luz solar, que 
foi captada por uma reação química denominada 
de fotossíntese. Relembrando a fórmula, já vista 
anteriormente: 

 
Gás Carbônico (CO2) + Água + Luz Solar ==> Alimento (Açúcar) + Oxigênio 
 
Trata-se, portanto, de uma reação química endotérmica, onde a luz (energia) 

foi recolhida. 
Quando realizamos a reação inversa da fotossíntese, que se denomina 

combustão (queima), ocorre a liberação da energia em forma de fogo: 
 
Alimento (Açúcar) + Oxigênio ==> Gás Carbônico (CO2) + Água + Fogo 
 
Assim queima a madeira, a palha, o gás, o 

álcool, a gasolina e o diesel. 
 

A queima só é possível porque houve a 
captação da luz solar pelas plantas. 

 
O que se aplica para o Fogo aplica-se 

também para bombas e explosões. 
 
 

1. Alimento é Fogo 
Quando falo em alimento, considero que aquilo que as plantas produzem, 

algum animal vai comer. 
A comida que ingerimos queima também em nossas células. E o oxigênio é 

levado pelo sangue (glóbulos vermelhos) e após a queima, o gás carbônico é 
retirado e é lançado fora pelo pulmão. 

 
Em resumo: o fogo que conhecemos vem do Sol em forma de luz. 
 

2. Nós Somos Cheios de Fogo Vindo do Sol 
Chamamos de fogo quando há labaredas. Muitas vezes há calor e não há 

labaredas. 
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Um corpo como o nosso, se não houvesse calor solar, estaria com -273o C. 
Portanto, o Sol aqueceu-nos de -273o C até 0o C, onde derreteu a água, e depois 
até 36o C. Houve um aquecimento de 309o. Isto quer dizer que somos muito 
quentes. 

A nossa temperatura possui muita luz solar. Ou, em outras palavras, possui 
muitas calorias. E não vemos as labaredas, mas há muito calor em nós. 

 

3. A Luz Divina e o Fogo Santo 
Finalmente chegamos num assunto fantástico, extraordinário e sobrenatural. 
O Senhor Jesus é a luz dos homens. Ele ilumina com a luz divina. Nós todos 

necessitamos desta luz e do fogo com que Ele batiza. 
 
Abel também trouxe [oferta] dos primogênitos das suas ovelhas, e da 

sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta... Gn 
4:4. 

 
Sucedeu, pois, que, sendo já hora de se oferecer o sacrifício da tarde, 

o profeta Elias se chegou, e disse: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, e 
de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou 
teu servo, e que conforme a tua palavra tenho feito todas estas coisas. 

Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo conheça 
que tu, ó Senhor, és Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. 

Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, as 
pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. I Rs 18:36-38. 

 
Eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento; mas 

aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou 
digno de levar-lhe as alparcas; ele vos batizará no Espírito Santo, e em 
fogo. Mt 3:11. 

 
E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, 

e sobre cada um deles pousou uma. At 3:2. 
 
O Fogo Santo é lançado sobre os filhos de Deus, e o Espírito Santo, que é 

uma pessoa, estará atuando continuamente, lembrando-nos das Palavras de 
Jesus. 

O fogo queima o nosso lixo espiritual, realizando nossa edificante 
transformação. 

O Fogo Santo atuará em nossas vidas para que possamos santificar-nos, 
crescer até a estatura de varão perfeito, para encontro glorioso da Igreja (como 
noiva), com o Senhor Jesus Cristo (como noivo). 
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4. Como Ter o Fogo Santo? 
Amados, o Fogo Santo está presente na Igreja que ora e que busca a face do 

Senhor. 
O Fogo Santo não é para ninguém se gloriar. O Fogo Santo é para nos 

santificar, para adorar o Senhor em espírito e em verdade. O Fogo Santo foi 
dado por Deus a seus filhos que o buscam. Este fogo transforma-nos, purifica-
nos e nos alegra. 

Amemo-nos uns aos outros como Ele nos amou. 
Amemos, não com um amor fingido, mas com um amor ágape. 
Lembremo-nos que nosso Deus é todo amor. 
Amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. 
 

 
 

Espírito, Espírito 
hino evangélico 

       
Eu navegarei 
No oceano do Espírito 
E ali adorarei 
Ao Deus do meu amor 
     
Espírito, Espírito 
Que desce como o fogo 

Vem como em pentecoste 
E enche-me de novo 
 
Eu adorarei 
Ao Deus da minha vida 
Que me compreendeu 
Sem nenhuma explicação. 
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Capítulo 4 
O Universo é Só Nosso 

 
 
 

 Nosso mundo não é todo o Universo: 
“talvez” exista um lugar onde Cristo não 

esteja morto. Graham Greene  
 

 
 
 
 
 
 
 



32      E disse Deus: Haja Luz 

 

Capítulo 4 - O Universo é Só Nosso 

Desde criança tenho ouvido afirmativas a respeito de seres extraterrestres e 
nesta expectativa fui sendo decepcionado, pois nunca me apresentaram 
nenhuma prova concreta.  

Isto fez com que em mim crescesse outra expectativa: a de que este Deus 
todo poderoso criou o Céu, a Terra e todas as coisas. Tudo é para nós. Todo o 
Universo é Nosso. 

 

1. Afirmar que Todo o Universo é Nosso 
Parece um pensamento arrogante e egoísta. Mas também é compartilhado 

por cientistas que dedicam suas vidas somente para desvendar estes mistérios. 
 
O livro Rare Earth - Why Complex Life Is Uncommon in the Universe (Terra 

Rara - Por que a Forma Complexa de Vida é Incomum no Universo), escrito pelo 
paleontólogo Peter Ward e pelo astrônomo Donald Brownlee, ambos da 
Universidade de Washington, alcançou o oitavo lugar entre os mais vendidos nos 
Estados Unidos, no começo de 2000. 

No livro temos uma descrição científica de: Nós estamos sós. 
 

 
 

Paleontólogo Peter Ward 
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2. Estamos Sozinhos no Universo (Revista Veja) 
Independentemente de aqui falar em evolução, que seria discussão para um 

outro livro, apresento para deleite dos pró-extraterrestres, este trecho da 
reportagem retirada da revista Veja de 15 de março de 2000, pg 14: 

Para chegar até vida inteligente, é preciso que micróbios evoluam para formas 
de vida animal e depois desenvolvam inteligência. Tudo isto leva milhões e 
milhões de anos e em condições especiais. A maior parte dos sistemas planetários 
hoje conhecidos não teve tempo para que isso acontecesse. Outro problema é que 
a manutenção de formas de vida mais complexas que uma lesma exige que um 
planeta atenda a uma série longa de requisitos, todos muito raros fora do sistema 
solar. 

 

Somente Algumas Galáxias 
Não é só uma questão de probabilidade estatística. Para começar são 

pouquíssimas as galáxias que podem hospedar formas superiores de vida. Tome 
como exemplo as de forma irregular. Elas surgem quando duas galáxias colidem. 
O resultado dessa colisão é um ambiente infernal. Seria impensável a existência 
de qualquer forma de vida num lugar desses. As galáxias elípticas também não 
servem, pois que ali as estrelas são pobres em metais e substâncias químicas 
essenciais para a vida. Pequenas galáxias devem ser igualmente descartadas 
porque o interior delas é muito instável. Por fim podemos esquecer as galáxias 
muito distantes, que são novas demais, ainda não tiveram tempo para formar 
planetas sólidos, como a Terra e Marte, e cuja composição química não favorece 
em nada a existência de vida. Então sobra pouca coisa: apenas as galáxias em 
espiral, como a nossa Via Láctea. 

 

Somente Galáxias em Espiral 
Mesmo assim, há bilhões e bilhões de 

estrelas nas galáxias espirais. Mas nem todas 
poderiam abrigar vida. O núcleo das 
galáxias é congestionado demais. A 
altíssima freqüência de explosões e colisões 
de estrelas faz dessas regiões um ambiente 
estéril do ponto de vista biológico. Se você 
pegar o lado oposto, mais próximo das 
bordas de uma galáxia, também não funciona. Nessas áreas, é muito baixa a 
concentração de elementos pesados, como carbono, ferro e sódio, todos 
fundamentais para a formação de planetas sólidos e para iniciar a fusão que 
aquece o interior desses planetas. Nossa galáxia tem um diâmetro aproximado de 
85 000 anos luz. O Sol está a cerca de 25 000 anos luz do núcleo, na zona 
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intermediária de um dos braços dá Via Láctea. É uma combinação única, 
extremamente favorável à existência de formas de vida como a nossa. Tivemos 
muita sorte. 

 

O Sol é Único? 
Para sustentar vida, um planeta não pode orbitar qualquer estrela. Muitas 

pessoas acreditam que o Sol é uma estrela comum. Isso está errado. Cerca de 95 
% de todas as estrelas têm massa menor que a do Sol. As mais numerosas em 
nossa galáxia têm apenas 10 % da massa solar. São todas más candidatas a 
hospedar vida evoluída porque emitem pouca energia. Para conseguir calor 
suficiente, um planeta precisaria estar tão perto dessa estrela que entraria no que 
chamamos de rotação sincrônica. Um lado do planeta estaria sempre de frente 
para a estrela. A temperatura no lado escuro seria tão baixa que toda a atmosfera 
congelaria, impedindo a formação de vida animal. 

Todavia a estrela não pode ser maior do que o Sol. Nosso Sol tem o tamanho 
exato para ficar praticamente estável durante 10 bilhões de anos, tempo suficiente 
para a evolução de formas complexas de vida. Se a massa do Sol fosse apenas 
50% maior, ele queimaria toda sua energia em apenas 2 bilhões de anos. No 
estágio final, antes de virar uma gigante vermelha, seu brilho e calor aumentariam 
a milhão de vezes, incinerando os planetas mais próximos, inclusive a Terra. 

 

Uns Poucos Sóis 
Mas muitos poderiam dizer que ainda sobraria umas 5 ou seis estrelas, que 

derrubaria a teoria de que estamos sozinhos no Universo. 
Ainda não. Há uma infinidade de outros fatores que contribuem para a 

existência de uma forma superior de vida como a nossa. É preciso que o planeta 
não esteja sob bombardeio freqüente de cometas e meteoros. Isso só não acontece 
na Terra porque os planetas vizinhos lhe servem de escudo. O enorme campo 
gravitacional de Júpiter atrai boa parte da sujeira espacial que poderia destruir a 
Terra. Resolvido esse problema, a órbita do planeta candidato a abrigar vida 
precisa estar na distância correta em relação à estrela, de modo a manter água em 
estado líquido. A maior parte dos planetas está muito longe ou perto demais. 
Aqueles com pouca água não podem ter formas avançadas de vida. Os 
inteiramente cobertos por oceanos profundos também não são ideais. 

 

A Água é Essencial 
 O fato de haver águas rasas na Terra pode ter sido vital, em um certo 

momento de sua história, para o processo químico que formou grandes 
quantidades de calcário e retirou gás carbônico da atmosfera. Se isso não tivesse 
acontecido, a atmosfera de nosso planeta teria concentrações muito elevadas de 
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gás carbônico. Como resultado, a temperatura seria expressivamente alta, acima 
de 100 graus Celsius. Num ambiente assim, os oceanos evaporariam e a vida na 
Tera terminaria de maneira catastrófica. Nosso planeta levou cerca de 2 bilhões de 
anos para formar oxigênio em quantidade suficiente para permitir a sobrevivência 
de animais. Além disso, a superfície passou por um longo período de estabilidade 
que permitiu a existência contínua de água. A Terra só conseguiu desenvolver um 
ecossistema tão rico porque vem mantendo seus oceanos por mais de 4 bilhões de 
anos. E sempre em grau de acidez e salinidade que permite a formação de 
proteínas, a estrutura básica dos seres vivos. 

 

Falta a Lua 
Sorte é, sem dúvida, uma razão para 

existirmos, mas há outros fatores. Veja o 
papel desempenhado pela Lua nessa 
história. Ela mantém um perfeito jogo de 
forças gravitacionais com a Terra e evita 
que nosso planeta oscile demasiadamente 
enquanto gira em torno do próprio eixo. 
Se não fosse pelo efeito estabilizador da 
Lua, não estaríamos aqui. Isso é muito 
raro. Em nosso sistema solar, só Terra e 
Plutão têm satélite natural de bom 
tamanho. A diferença é que Plutão é um freezer perdido na escuridão, onde 
provavelmente a vida nunca florescerá. 

 

3. Tudo Feito Para Nós (Pst. Heinz) 
Olho o firmamento e penso neste Universo perfeito e tão grande que não dá 

para medir. Medito então que tudo isto foi feito para nós 
Entendo que se trata da prova irrefutável do seu amor por nós. Posso deliciar-

me diante do maior pregador de todos os tempos, que prega sem palavras. Ele 
mostra seus feitos extraordinários, e nos convence do seu poder supremo. 

 

4. Existem Extra-Terrestres? 
Os meios de comunicação exploram a curiosidade humana e fazem 

montagens infindas a respeito de seres extraterrestres, inclusive com ficções que 
fazem com que a humanidade, em sua maioria, creia nestas bem arquitetadas 
armações. 

Digamos que aceitássemos a hipótese de que seres inteligentes estão 
viajando pelo Universo, que existem discos voadores e que eles têm andado aqui 
neste planeta. 
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A pergunta que devemos fazer neste caso é: 
Para quê? 
Viajariam bilhões e bilhões de quilômetros, dezenas, ou talvez centenas de 

anos em naves avançadíssimas somente para dar uma "aparecida" e sumir? 
Lembre-se que a estrela mais próxima está a 4,5 anos na velocidade da luz. 

Digamos que em Alfa Centauro, a estrela mais próxima de nós, haja um planeta 
que abrigue vida inteligente. Se eles conseguiram superar muitos obstáculos de 
navegação espacial, talvez conseguissem chegar a 50 % da velocidade da luz 
(viajar na velocidade da luz somente se virassem luz, energia-pura). 

Com 50 % da velocidade da luz, eles demorariam 9 anos para chegar aqui. 
Somente para dar umas voltas, sem contato algum, apenas para bisbilhotar e aí 
voltar, levando mais 9 anos para chegar em casa? 

Loucura. Creio então que não deveriam ser chamados de inteligentes. 
 

5. Os Seres Celestiais Seriam Nossos Amigos? 
Quando me refiro a seres extraterrestres, devo esclarecer que tive 

experiências sobrenaturais com anjos, que estiveram comigo conversando e me 
socorrendo em horas difíceis. 

A Bíblia refere-se ao Arcanjo Miguel, ao anjo Gabriel e outros, além de 
serafins e querubins, os quais estão constantemente trabalhando para os filhos 
de Deus. A maioria das pessoas não têm a sensibilidade de percebê-los. 

Há também anjos caídos, que tomam posse e fazem o possível para destruir 
as pessoas. Eles são agressivos e atacam as pessoas que eles conseguem. A 
Bíblia apresenta muitos textos 
referentes aos anjos e aos anjos 
caídos. E também referente a pessoas 
possuídas por demônios. 

Mas, nós o povo de Deus, 
devemos rever a nossa posição, e não 
nos deixar levar por fantasias. 
Examine Gn 5:24 e II Rs 2:1-12 e faça 
uma meditação a respeito. 

A Bíblia sempre foi incontestável. 
O que nela está escrito é verdade. 
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Capítulo 5 
Teoria da Evolução 

 
 
 

O descontentamento é o primeiro passo 
na evolução de um homem ou de uma 

nação. Oscar Wilde 
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Capítulo 5 - Teoria da Evolução 

Diante de um Universo tão grande e com tantos corpos celestes colocados 
harmonicamente, deslumbro-me com o antropólogo e com o astrônomo da 
reportagem da Veja, que consideram impossível a existência de vida fora da 
Terra. 

Por outro lado, há um trabalho intensivo e acelerado de afirmativas a respeito 
da evolução. A teoria da evolução é uma hipótese, mas pregam como se fosse a 
verdade. 

A natureza é absolutamente harmônica com o que a Bíblia afirma. Não 
existem contradições. As dúvidas são criadas, quando hipóteses são 
transformadas em dogmas. 

A teoria da evolução já caiu por terra diante de contradições sucessivas e 
também pela ausência dos elos entre espécies que dariam sustentação 
científica. 

Eu pessoalmente, venho analisando os argumentos apresentados pelos 
evolucionistas por mais de 50 anos de minha vida e continuo criacionista. Sim, 
continuo crendo que Deus é o criador de tudo. 

 
A forma como Deus fez esta imensidão perfeita, criando a vida na Terra com 

uma riqueza de variedade deslumbrante, é totalmente inteligente. Somente um 
arquiteto supremo superpoderoso e dotado poderia criar tantas maravilhas. Não 
consigo conceber que tenha havido evolução do nada, do acaso, de uma 
explosão ou do tempo. 

Se o Senhor criou todas estas coisas utilizando evolução, isto a ti pertence. 
Mas, os ateus querem provar que o Senhor não existe e que tudo foi evoluído do 
nada e do acaso. Tenha misericórdia deles, Senhor. 

 

 
 

Caricatura de Charles Darwin 
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Capítulo 6 
A Poluição é Um Caos 

 
 
 

Não devemos ter medo dos confrontos. 
Até as estrelas se chocam e do caos 

nascem novas estrelas. Charles 
Chaplin 
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Capítulo 6 - A Poluição é Um Caos? 

Há dez anos atrás, fiquei assustado e 
preocupado com as colocações dos ecologistas 
que afirmavam com argumentos convincentes 
que no ano 2000 o ar estaria tão poluído que a 
vida se tornaria impossível. 

Chegamos no ano 2000 e os ecologistas 
reconhecem seu engano. O mar tem uma 
capacidade de purificação do ar e da água muito 
acima daquilo que os estudiosos conheciam. 

No continente temos as plantas produzindo 
em duas dimensões. Ou seja, os vegetais 
produzem alimento e oxigênio, além de fixarem 
luz (energia) em suas folhas, frutos, troncos e raízes, que com o tempo 
apodrecem, transformando-se em adubo e posteriormente em petróleo. 

A energia solar é armazenada pelos vegetais. Tudo isto acontece também 
nos oceanos, além da sua superfície ser quase três vezes maior que a terrestre, 
ocorre o crescimento dos vegetais em três dimensões.  

O plâncton marinho é flutuante, portanto, produz alimento e oxigênio em 
escala absurda. O gás carbônico (CO2) é transformado em alimento e oxigênio 
abundantemente.  Quase todo o oxigênio que respiramos é procedente dos 
oceanos. Este alimento produzido perece em quase sua totalidade, tendo em 
vista que não o coletamos. 

Quanta Perfeição. 
Só o nosso Deus pode fazer tantas maravilhas. 
O destaque que deixo aqui, é que os oceanos trabalham ativamente em 

nosso favor, purificando o ar e a água e ainda produzindo muita comida. 
Tem deslumbrado-me o fato das geleiras flutuarem no mar e permitirem a 

vida vegetal e animal abaixo delas. 
Ainda, para completar minha satisfação, a água a 4o C ocupa a parte profunda 

dos mares por ser mais densa, protegendo a vida, não importando a temperatura 
da superfície. 

 
A natureza que Deus criou é perfeita. 

 
O Senhor te abençoe e te guarde; o Senhor faca resplandecer o seu 

rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti; o Senhor levante sobre ti o seu 
rosto, e te dê a paz. 

Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. 
Nm 6:24-26. 
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Com Jesus no barco vai tudo bem! 



Este livro apresenta uma visão científica e religiosa
da luz, da energia, do átomo, da matéria, e da glória
do Criador de todas as coisas.
O uso da ciência e religião para descrever o conteúdo
aqui exposto só é possível porque quem escreve é
físico e ministro da Palavra há mais de 35 anos (2010).

Rev. Edson de Almeida e Franzen
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