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INTRODUÇÃO 

Este livro é dirigido especialmente aos líderes religiosos; 
porque a pseudociência, ateus, curiosos, e a mídia, estão tentando 
mostrar que o universo e os seres vivos surgiram de maneira 
totalmente diferente do que está registrado nas escrituras 
sagradas; estão tentando provar que Deus não existe e nunca 
existiu e, como estas investidas vêm com a bandeira da “ciência”, 
muitos líderes que não têm a bíblia como a Palavra de Deus 
inerrante e como única fonte de regra e de fé, concordam com 
qualquer coisa que a “ciência” e a mídia apresentarem e, ainda, 
tentam adaptar a bíblia à “ciência”, para não serem “rotulados” de 
antiquados, atrasados, ou ainda por fanáticos ou fundamentalistas, 
levando, com esse procedimento, muitos fiéis ao erro. 
 A fim de facilitar possíveis comparações e explicações, 
passaremos a tratar os verdadeiros cristãos simplesmente de 
criacionistas ou de verdadeiros cristãos, porque crêem em um 
Deus todo poderoso; onisciente, onipotente e onipresente, que 
criou os céus, a terra e tudo o que neles há.  
  Passaremos a tratar a pseudociência, os ateus, os 
curiosos e outros, simplesmente de evolucionistas, porque 
“crêm” na origem e na evolução por mero acaso.  
 Este trabalho não tem por finalidade criticar a ciência, 
muito pelo contrário, temos que estar atentos para as descobertas 
da ciência séria, porque ela corrobora com as escrituras sagradas; 
a ciência séria e as escrituras se completam. As escrituras dizem 
o que aconteceu e a ciência, às vezes, pode mostrar aos nossos, 
olhos tal acontecimento, com escavações e pesquisas. Portanto, 
as escrituras e a ciência séria não são antagônicas. 
 Alguns casos que serão citados mais adiante mostram que 
aproveitadores que querem ganhar fama, dinheiro e prestígio, 
estão falando em nome da ciência. Tem aqueles que se 
revoltaram contra Deus por algum motivo (é o caso de Darwin), e 
tem também os que falam sem conhecimento de causa, somente 
porque são ateus; enfim, são tantos os casos, que veremos 
apenas alguns, incluindo erros e fraudes “científicas”. 
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 Este trabalho, na realidade, é um aglomerado de trechos 
de livros, entrevistas, comentários, artigos e outras matérias, para 
servirem de subsídios aos leitores a fim de que se informem e 
tomem posição, diante de um assunto bastante perigoso para a 
raça humana.  
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CAPÍTULO I 

 
VISÃO CRIACIONISTA 

 

A ORIGEM (BÍBLICA) 

 

1) UNIVERSO        
 1 -- No princípio, criou Deus os céus e a terra  
 2 – A terra, porém, estava sem forma e vazia; havia trevas sobre a face 
do abismo, e o Espírito de Deus pairava  por sobre as águas. 
 3 – Disse Deus haja luz; e houve luz. 
 4 – E viu Deus que a luz era boa; e fez separação entre a luz e as trevas. 
 5 – Chamou Deus à luz dia e às trevas, noite. Houve tarde e manhã, o 
primeiro dia. 
 6 – E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre 
águas e águas. 
 7 – Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas sobre o 
firmamento. E assim se fez. 
 8 – E chamou Deus ao firmamento Céus, houve tarde e manhã, o 
segundo dia. 
 9 – Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só 
lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. 
 `10 – À porção seca chamou Deus terra e ao ajuntamento das águas, 
mares. E viu Deus que isso era bom. 
 14 – Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para 
fazerem separação entre o dia e a noite; e sejam eles para sinais, para estações, 
para dias e anos. 
 15 – E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. 
E assim se fez. 
 16 – Fez Deus os dois grandes luzeiros: o maior para governar o dia e o 
menor para governar a noite; e fez também as estrelas.  
 17 – E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra. 
 18 – Para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e 
as trevas. E viu Deus que isso era bom. 
 19 – Houve tarde e manhã, o quarto dia. (Grifos do auto
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COMENTÁRIOS: 
 Na narração da criação do universo, acima, os leitores 
podem observar que todo o universo (planetas, galáxias, astros e 
estrelas) foi criado pela palavra de um Deus todo poderoso em 
três dias literais, onde houve tarde e manhã, exatamente como 
nos dias de hoje. 
 A criação foi sobrenatural e instantânea, definida pelos 
teólogos como “creatio ex nihilo” (criação do nada). 
 O fato de a criação ter sido sobrenatural significa que ela 
não pode ser entendida cientificamente, só pode ser entendida 
através da fé e de uma revelação especial. Só Deus pode dizer-
nos como o mundo foi criado; e ele nos deixou isso registrado para 
que entendêssemos, o mínimo necessário, pois não houve 
testemunha ocular (humana) para presenciar a criação; e mesmo 
que houvesse, certamente não entenderia o que estava 
acontecendo. “Cinge, pois, os teus lombos como homem”, disse Deus a 

Jó,“pois Eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estavas tu, quando eu 

lançava os fundamentos da terá? Dize-mo, se tens entendimento”. (Jó 38.3,4) 
(grifo do autor) 

Como mencionei na introdução deste livro; muitos “líderes 
religiosos”, que não confiam na veracidade bíblica e não têm a 
bíblia como a palavra de Deus e conseqüentemente inerrante, 
começam a atribuir bilhões de anos entre os versículos 1 e 2 do 
capítulo 1 de Gênesis. O Versículo 1 estaria se reportando a uma 
criação anterior, há bilhões de anos e que se tornou um caos, com 
a queda de satanás (catastrofismo); e o versículo 2, estaria se 
reportando a uma recriação. Tudo isso não passa de fábula, 
inventada para acomodar a bíblia à “ciência”, justamente pelo 
receio de a bíblia estar errada e para que não sejam taxados 
(rotulados), pela mídia, de antiquados, atrasados, fanáticos ou 
fundamentalistas. A terra estava sem forma e vazia (caos) porque 
estava inacabada e não tinha, ainda, a harmonia necessária e 
conseqüentemente, nenhuma ordem. 

 Caros leitores, se a bíblia estiver errada perderemos a 
referência de Deus (porque ela é o único manual de Deus). As 
nossas tradições, líderes religiosos, livros, igrejas, ciência, nada 
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pode substituí-la, por ser ela a palavra infalível de Deus. Portanto 
não tenham receio, pois, se ela estiver mesmo errada, cada um de 
nós fará um deus para si, ou até mesmo, nenhum deus, porque já 
não fará mais diferença, uma vez que passaremos a ser regidos 
pela evolução, ou seja, a lei do mais forte, a lei dos animais; só 
sobrevivem os mais fortes, é a luta pelo dinheiro e poder 
(sobrevivência). 

Observa-se que a aceitação incontestável à autoridade da 
Palavra de Deus não é bem vista atualmente, nem mesmo por 
alguns líderes religiosos.”.haverá tempo em que não suportarão a sã 

doutrina; pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias 
cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos; e se recusarão a dar 

ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas”. (2 Tm 4.3,4) (grifo do autor) 
 Outro deslize de alguns líderes cristãos é tentar 
acomodar a bíblia à “ciência”, no que se refere à criação em 
bilhões de anos, citando o texto de 2ª Pe 3.8 “há todavia, uma coisa, 

amados, que não deveis esquecer: que para o Senhor, um dia é como mil 

anos, e mil anos, como um dia” (grifo do autor). Este texto não quer 
dizer que para Deus um dia dura mil anos, (pois dessa forma Deus 
estaria inferiorizado em relação ao homem) e sim, mostra o 
contraste entre o homem e Deus, pois Deus pode realizar em um 
dia literal ou até mesmo num segundo o que o homem não poderia 
realizar em mil anos, ou até mesmo nunca. 
 O Salmo 90.4 também ensina que Deus está acima das 
limitações do tempo. Deve ser entendido do mesmo modo, 
mantendo-se o devido contraste entre Deus e o homem. “Pois mil 

anos, aos teus olhos, são como o dia de ontem que se foi” (grifo do autor). 
Neste caso, o “dia de ontem”, tem que ter sido obrigatoriamente 
um dia literal de 24 horas, porque do contrário, o contraste não 
existiria.  

Para os cristãos verdadeiros não há espaço para a 
aceitação da criação do mundo em vastas eras, sob pena de 
destruição total da bíblia e, conseqüentemente, de Deus. “Os céus 

por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles... Tema 
ao Senhor toda a terra , temam-no todos os habitantes do mundo. Pois Ele 

falou, e tudo se fez; Ele ordenou, e tudo passou a existir”  “E os estabeleceu 

para todo o sempre; fixou-lhes uma ordem que não passará”. (Sl 33.6-9; Sl 

148.6) (BC 32.6-9; 148.6) (grifo do autor) 
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Nos textos acima não se nota qualquer tendência a um 
desenvolvimento gradual, no decorrer de muitas eras de bilhões 
de anos. 

Diz o Dr John C. Whitcomb (graduado com honras pela 
Universidade de Princenton em História Antiga e Européia, foi 
professor do Antigo Testamento e Teologia do Grace Theological 
Seminary – Indiana) em seu livro: A Terra... de Onde Veio? – 1992 
Pg 22-23 - “Embora a palavra hebraica para “dia” (yôm) seja usada cerca de 

duas mil vezes no Antigo Testamento, somente em raros casos é possível que se 
refira a um período de tempo maior do que vinte e quatro horas; e, mesmo assim, 
somente se o contexto o exigir (p Ex: “no dia do Senhor”). Porém quando um 
numeral é atrelado ao termo “dia” (duzentos casos conhecidos no AT), o seu 
sentido sempre fica restrito a vinte quatro horas (i.e, “primeiro dia”, “segundo dia”, 
etc., com um paralelo exato em (Nm 7.12-78). A forma plural “dias” (yãmim) 
aparece mais de setecentas vezes no Antigo Testamento, e sempre em referência 
a dias literais (p. Ex: Ex 20.11 “em seis dias”). (...) 

Quatro vezes na narrativa da criação a palavra “dia” alude ao período de 
doze horas de luz solar (Gn 1.5, 14, 16, 18). Mas nenhum numeral é empregado 
nesses casos, mas o contexto mostra claramente em que sentido o vocábulo está 
sendo empregado (o que também é válido para a tradução em português). Os 
termos “dia” e “noite” em (Gn 1.5), por exemplo, são descritos como períodos de 
“luz” e de “trevas”, respectivamente. E isso não teria sentido, se “dia” e “noite” não 
fossem parte de um dia normal. Em (Gn 1.14.19), o sol foi criado “para governar o 
dia”, e a lua “para governar a noite”. Novamente, “dia” e “noite”, aqui, tem de referir-
se a partes de um dia normal....”  

 
 

2) SERES VIVOS 
 11 – E disse: produza a terra relva, ervas que dêem semente e árvores 
frutíferas que dêm fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a 
terra. E assim se fez. 
 12 – A terra pois produziu relva, ervas que davam semente segundo a 
sua espécie e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua 
espécie. E viu Deus que isso era bom. 
 13 – Houve tarde e manhã, o terceiro dia. 
 20 – Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres 
viventes e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. 
 21 – Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres 
viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies; e 
todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. 
 22 – E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e 
enchei as águas dos mares; e, na terra, se multipliquem as aves. 
 23 – Houve tarde e manhã, o quinto dia. 
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24 – Disse também Deus: produza a terra viventes, conforme a sua 
espécie: animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua 
espécie. E assim se fez. 

25 – E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os 
animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, 
conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. 

26 – Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, 
conforme a nossa semelhança; tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre 
as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos 
os répteis que rastejam pela terra. 

27 – Criou Deus pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o 
criou; homem e mulher os criou. 

28 – E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, 
enchei a terra e sujeitai-a; dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus 
e sobre todo animal que rasteja pela terra. 

31 – Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde 
e manhã, o sexto dia. (Grifos do autor) 

 
COMENTÁRIOS: 

Na narração da criação dos seres vivos o leitor poderá 
notar que foi exatamente como na criação do universo, ou seja, 
em três dias literais, pois foram usadas as mesmas palavras e 
expressões: (manhã, tarde, dia). 

Também foi uma criação sobrenatural e instantânea e isso 
só pode ser entendido com a orientação especial de Deus: “Porque 

os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos 
, os meus caminhos, diz o senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do 
que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e 
os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos”. (Is 55.8,9) 

(grifo do autor) 
 

Deus criou os céus e a terra em uma semana, para 
estabelecer um período padrão de trabalho e descanso para 
Israel, e aquele dia de descanso seria também dedicado ao 
Senhor Criador. É evidente que Deus poderia ter criado tudo em 
apenas seis segundos ou em treze bilhões de anos, mas para 
benefício do homem, preferiu fazê-lo em seis dias, sendo o sétimo, 
sabbath, (que significa “interromper, deixar de...” chegar ao fim...”) 
para descanso e dedicação ao Senhor; o sabbath nada tem a ver 
com o dia após a sexta-feira, mas sim, um dia separado e 
santificado ao Criador 
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Atualmente, alguns líderes cristãos, na tentativa de 
adaptar a bíblia à “ciência”, têm argumentado que o sexto dia da 
criação deve ter se estendido por um longo período, porque Deus 
deve ter dado tempo suficiente para que Adão se sentisse 
solitário, tendo em vista que ao acordar Adão exclamou: “esta, 

afinal é ossos dos meus ossos e carne da minha carne” (Gn 2.23a) (grifo do 
autor). O termo afinal (finalmente, por fim, em conclusão) não 
significa necessariamente um longo período de tempo; pode 
significar alguns segundos ou alguns anos. (vejam: Jó 21.32; Rm 

6.22; Mc 12.22) 
 Dizem, ainda, que Adão não teria tido tempo para dar 

nome a todos os animais em um só dia, mesmo com sua mente 
perfeita, ainda não decaída, e mesmo com a ajuda especial de 
Deus “O Senhor Deus...trouxe-os ao homem” (Gn 2.19). (Grifo do autor)  

 “...Em se tratando de uma doutrina bíblica tão importante e vital, como a 

da criação do mundo, pareceria incrível Deus esperar até o século XIX (mais de 
três milênios depois de escrito o Gênesis!) para revelar  ao seu povo que a 
narrativa da criação, na verdade, compreende vastas eras de morte e destruição, 
no reino animal, antes da criação do homem. Como ousou dizer  um proponente da 
grande antiguidade da terra”. Whitcomb - 1992, Pg 31) 

 

 No processo de toda a criação, notem que foram 
destacadas, por este autor, as palavras ano, dia, noite, tarde, 
manhã, luz, trevas, segundo a sua espécie, imagem e 
semelhança, a fim de observarmos melhor se em algum momento 
a criação dá a entender que não foi realizada em seis dias literais; 
se foi em seis eras, se foi em seis dias literais separados por 
longas eras, ou se foram eras superpostas; enfim, qualquer outra 
interpretação que não seja de seis dias literais. Também já 
podemos observar que não houve nenhum tipo de evolução, pois 
todos os seres viventes foram criados já adultos, conforme a sua 
espécie, inclusive ervas e árvores. 
 Cabe aqui uma pergunta: o que mais Deus poderia dizer 
para convencer os seres humanos? Talvez se dissesse: “31 – Viu 

Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, 
anoiteceu e amanheceu, exatamente como o dia que vocês conhecem e têm 
em seu calendário em 2007. O sexto dia”. 
 Mesmo assim, não iria faltar uma mente “iluminada” para 
questionar Deus e sua palavra, alegando que aquilo era só uma 
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maneira de dizer, que manhã não era manhã e tarde não era 
tarde. Enfim, as alegações seriam outras tantas, desde que 
contrariassem a palavra de Deus. 
 Observem que Deus fez todos os vegetais e animais 
segundo a sua espécie e fez questão de frisar muito bem isso 
(vejam as palavras assinaladas acima), mas quando chegou na 
criação do homem, Ele não o criou segundo a sua espécie, como 
um animal qualquer (um macaco, por exemplo) e sim, criou-o à 
sua imagem e semelhança, e ainda deu-lhe o domínio de todas 
as outras criaturas, (inclusive dos macacos). 
 Muitos alegam que o reino vegetal não poderia ter sido 
criado no terceiro dia, tendo em vista que o sol só foi criado no 
quarto dia e nós sabemos que os vegetais precisam da luz solar. 
Para verdadeiros cristãos, bastaria apenas dizer que Deus pode 
todas as coisas (onipotente), mas para, talvez, satisfazer os 
incrédulos, ou para colocar o sol no seu devido lugar como criatura 
(como coisa criada), para que não fosse adorado como um deus; o 
Deus todo poderoso providenciou uma luz temporária em um local 
no firmamento “haja luz”. Mesmo que Deus não tivesse criado 
essa luz e não interferisse de forma alguma, não haveria nenhum 
tipo de problema, pois apenas um dia sem o sol não ia prejudicar 
em nada o reino vegetal criado já adulto. Há quem diga que essa 
luz era da natureza de Deus, mas não poderia ser; uma vez que 
essa luz foi criada por Deus e fazia a função do sol; a iluminação 
seria total.“A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem 

claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada.”  

(Ap 21.23) (grifo do autor). Para acomodar a bíblia à “ciência”, 
alguns líderes cristãos estão dizendo que o sol já existia, e que 
Deus só abriu a névoa para que ele aparecesse. Essa linha de 
pensamento é ainda pior, porque se crermos nisso, não 
saberemos mais em que acreditar na bíblia, pois Deus diz uma 
coisa e os homens dizem outra totalmente diferente, mesmo sem 
nenhuma base escrita ou evidência, guiados tão somente pelo 
próprio pensamento “concordista”.  

Moisés, a quem é atribuída a autoria do livro de Gênesis, 
deve ser considerado, pelos evolucionistas (ateus), o maior 
filósofo, biólogo, zoólogo e geneticista do mundo, o maior sábio de 
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todos os tempos, pois como ele poderia saber todas essas coisas 
naquela época, se Deus não o estivesse orientando? Se os 
evolucionistas não crêm em Deus, certamente têm que aceitar 
esses atributos de Moisés. (O homem só aprendeu  a classificar os 

animais e árvores em espécie 3 mil anos depois, aproximadamente). 

Os líderes religiosos sempre acreditaram, de acordo com 
os ensinamentos das escrituras, que a terra tinha 
aproximadamente de seis a dez mil anos, mas por que agora 
estão mudando de opinião? A bíblia mudou? É a “ciência” que 
está pressionando? É o receio de serem rotulados de atrasados 
ou fundamentalistas? É a descrença na bíblia? Ou Deus revelou 
algo mais que não seja do conhecimento de todos? 
 Ao negarmos a narrativa de Gênesis ou deturpá-la para 
tentar acomodá-la à “ciência”, estaremos negando a veracidade e 
a infalibilidade bíblica, o poder de Deus e até mesmo a existência 
de Deus. 
 Disse Jesus: “Desde o princípio da criação, Deus os fez homem e 

mulher”. (Mc 10.6). (Grifo do autor) 
 Como ficaria esta declaração de Jesus, se o homem 

tivesse sido criado bilhões de anos após a criação da terra? Seria 
esta uma declaração enganosa? Vejam outras declarações 
semelhantes: (Mt 13.35; Mc 13.19; Lc 11.50; Rm 1.20; Hb 4.3; 9.26). 

 

 Toda criação repentina tem que ter um aspecto 
(aparência) de antiguidade, porque é assim que nós humanos 
vemos e conhecemos. Para que possamos entender o que é idade 
aparente e o que é idade real, abaixo veremos alguns exemplos 
(reais e fictício), como coisas ou pessoas que, criadas 
instantaneamente, têm que ter, obrigatoriamente, uma aparência 
de antiguidade histórica. Após isso, poderemos aplicar esse 
entendimento no decorrer deste trabalho, quando o assunto tratar 
de datação da terra, de rochas ou de fósseis. 
 
 1º Exemplo (fictício) 
 

 Se uma pessoa observa uma ponte como a ponte Rio - 
Niterói, por exemplo, já se imagina que ela deve ter levado alguns 
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anos para ficar pronta para o tráfego; vamos supor onze anos. Se 
ela fosse criada instantaneamente por Deus e nenhum ser 
humano estivesse presente, e depois ela fosse apresentada a 
engenheiros que nem imaginavam se ali existia ou não uma ponte; 
quantos anos esses engenheiros achariam que essa ponte teria 
levado para ficar pronta? Ou qual seria a idade aparente dessa 
ponte? Certamente eles diriam de 08 a 12 anos, porque eles 
sabem que uma ponte dessa magnitude deve levar um tempo 
como este para ser concluída. E eles; ao dizerem isto, estariam 
errados? É claro que não; se olharmos pelo ponto de vista 
humano; porque é assim que eles e todos nós conhecemos as 
coisas humanas; mas pelo ponto de vista de Deus todos nós 
estaríamos equivocados, pois aquela ponte, apesar de uma 
aparência de 08 a 12 anos de idade, não teria mais do que alguns 
segundos de existência. Obs: (o tempo real de construção foi 11 anos). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2º Exemplo (real)  
 

 Após a criação do mundo e após o seu nascimento, agora 
mais recentemente (há 2 mil anos), Jesus continuou dando 
mostras de como ele fez o mundo em seis dias e de forma 
sobrenatural. No início do seu Ministério Público, em uma festa de 
casamento de uma família amiga, ocorreu o seu primeiro milagre, 
a transformação da água em vinho, e vinho da melhor qualidade. 
(Jo 2.1-11). 

Se pegássemos aquele vinho, naquele instante, e 
apresentássemos a um enólogo (aquele que é versado em enologia, do 

Gr oinos + logos), ou seja, um especialista em vinhos, que não 
tivesse presenciado o que Jesus fez; qual a idade, 
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aproximadamente, ele diria que aquele vinho teria? Considerando 
a preparação da terra para o plantio da semente da uva, o plantio 
em si, a germinação da semente, o crescimento da planta, 
floração, surgimento dos frutos, amadurecimento dos frutos, 
colheita, esmagamento dos frutos, purificação e armazenamento 
para envelhecimento. Acredito que ele diria aproximadamente de 8 
a 10 anos. Nós sabemos que aquele vinho tinha apenas alguns 
segundos de idade. Mas o enólogo estaria errado em sua 
avaliação? É claro que não, pois ele só teria conhecido o ponto de 
vista humano e, portanto, após examinar o produto, utilizando toda 
a sua experiência e instrumentação, chegaria a uma idade padrão 
que ele conhece bem, mas que não seria verdadeira, seria 
apenas aparente, como na idade da ponte exemplificada acima e 
também como a idade da terra e dos fósseis, como veremos mais 
adiante. 

Ninguém pode negar que essa transformação se deu 
instantaneamente e de maneira sobrenatural, como na criação do 
mundo, porque de outra forma (por meios naturais, de 8 a 10 
anos) não atenderia à necessidade daquela festa, pois eles 
precisavam do vinho naquele momento. 

Obs: Jesus (o Deus todo poderoso, o Criador do mundo) 
já sabia, desde antes da criação do mundo, que ia 
existir aquela festa, que ele estaria naquela festa; 
que o vinho acabaria; que Maria ficaria aflita; que 
ele teria que tranquilizar Maria; e que aquele era o 
momento marcado, por ele mesmo, para iniciar o 
seu Ministério Público aqui na terra,  realizando 
então o seu primeiro milagre e manifestando a 
sua glória.                                                                                       

                                        
3º Exemplo (real)  
 

A criação de Adão  (se fosse hoje) (Gn 

1.26,27), e se fosse chamado um médico especialista, 
de renome, com toda aparelhagem de raio-x, 
tomografia, ultrassonografia, ressonância 
magnética, com exames de sangue, ou qualquer 
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outro tipo de exame ou de aparelhagem, e até mesmo pela 
aparência para examiná-lo, a fim de dizer qual seria a sua                                                                                                      
idade aproximada; o que ele provavelmente diria? Que Adão era 
um bebê recém-nascido? Certamente que não, pois Adão, quando 
foi criado, já tinha aparência de adulto, ossos, pulmões, coração, 
etc, tudo já plenamente desenvolvido. Então, após examiná-lo 
bem ele daria o seu veredicto: - “pelos meus conhecimentos, pela 
aparência de idade e pelos exames realizados, este moço deve ter 
aproximadamente entre 30 e 35 anos de idade”. Vejam aí a 
vantagem dos cristãos, eles saberiam a idade correta de Adão que 
seria zero ano, e saberiam, ainda, qual a idade aproximada que o 
médico lhe daria.  

O médico estaria então errado ao emitir o seu laudo sobre 
a idade aparente de Adão entre 30 e 35 anos? Não. Ele 
simplesmente estaria fazendo o que ele sabe fazer pelos padrões 
humanos e, realmente, apesar de ter sido criado naquele instante, 
Adão era plenamente desenvolvido, tinha todas as características 
de um adulto e a aparência era de adulto. Então quem estaria 
certo, o médico ou as escrituras? 

R – Ambos estariam certos, pois as escrituras teriam a 
idade real e o médico teria a idade aparente, porque ele não 
estaria conhecendo os dois lados (Deus e Ciência), a não ser que 
ele tivesse conhecimento do que Deus fizera; que embora pelos 
exames e pela aparência achasse uma idade  entre 30 e 35 anos, 
ele saberia que a idade real seria de um recém-nascido. O médico 
estaria fazendo o mesmo que os engenheiros e o enólogo fizeram 
nos exemplos anteriores; ou seja, aplicando seus conhecimentos 
humanos e chegando a uma idade aparente. 
 
4º Exemplo (real)  
 

Quando Deus criou a terra com 
seus montes, mares, rios, lagos, etc, não 
havia nenhum ser humano presente para 
testemunhar o fato. Após 8 mil anos, 
aproximadamente, os homens 
aprenderam algumas ciências como: 

Youtube.com 
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geologia, paleontologia, biologia, etc e então começaram a fazer 
datações e, examinando a terra, pelos padrões humanos, 
chegaram à conclusão que a terra tem uma idade aproximada de 
4,6 bilhões de anos. O que diríamos então; que a ciência séria 
está errada? É claro que não, se olharmos pelo lado puramente 
humano e aparente, pois como nos três primeiros exemplos 
acima, a terra tem que apresentar uma aparência de antiguidade 
histórica (solidificação de rochas, surgimento de água, camadas, etc); ou 
seja, tem que aparentar essa idade. Isso, se não levarmos em 
consideração que ela foi criada instantaneamente e 
miraculosamente pela palavra de Deus, como está registrado nas 
Sagradas Escrituras. Se olharmos pelo lado divino, saberemos 
que, à semelhança dos três primeiros exemplos, essa idade de 4,6 
bilhões de anos é apenas aparente, pois a idade real é de 
aproximadamente 6 a 10 mil anos. O dilúvio também contribuiu 
muito para essa aparência e, consequentemente, para as 
datações que hoje se obtém da terra. 

Quando a ciência séria faz uma datação radiométrica de 
uma rocha, com milhões ou bilhões de anos, utilizando radioativos 
como: urânio-chumbo, rubídio-estrôncio, potássio-argônio, etc; ela 
faz exatamente o que os engenheiros teriam feito no primeiro 
exemplo, o que o enólogo teria feito no segundo exemplo e que o 
médico teria feito no terceiro exemplo; ou seja, verificando 
somente os padrões humanos: como ela deve ter se fundido; 
quantos bilhões de anos deve ter levado para se resfriar e mais 
outros tantos bilhões de anos para atingir o estágio atual, 
chegando, então, como no caso do enólogo, dos engenheiros e do 
médico, a uma idade aparente. Mesmo assim, os cientistas têm 
que fazer uma estimativa de concentração inicial de potássio-
argônio, por exemplo, pra efetuarem os seus cálculos. No caso do 
universo a datação é só por suposição - 13 bilhões de anos; no 
caso da terra a datação é por radioativos e camadas geológicas, 
etc - 4,6 bilhões de anos, sendo que a idade real de ambos é de 6 
a 10 mil anos, aproximadamente, pois foram criados ao mesmo 
tempo. 
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Observação: 
Na Palavra de Deus (Bíblia) registra algumas passagens 

sobre a ignorância humana no que se refere ao poder e a 
sabedoria de Deus. Há 3.528 anos, aproximadamente, Deus já 
havia dado conhecimento ao homem que a terra pairava no ar, 
sobre o nada, (Jó 26.7). Há 2.752 anos, aproximadamente, a 
Bíblia já registrava que a terra era 
arredondada, mas o ser humano que não 
conhece a Bíblia, só tomou conhecimento 
desse fato no século VII (Is 40.22).  

Nos capítulos 38 a 41 do livro de 
Jó, travou-se um diálogo entre Deus e o 
ser humano, uma verdadeira aula sobre a sabedoria e o poder de 
Deus e as coisas da terra que Ele criou e que algumas ainda estão 
por ser descobertas. Se os ateus (evolucionistas) tivessem 
conhecimento da bíblia ficariam maravilhados. 

 
Atenção!!! 
 Se entendermos bem o que é idade aparente e o 

que é idade real; teremos como nos basear e nos 
posicionar quando a ciência e os evolucionistas 
datarem alguma coisa acima de 6 a 10 mil anos. 
 
 Diz o Dr Henry M. Morris: “se afinal, Deus realmente criou alguma 

coisa, mesmo os átomos mais simples, esses átomos ou outras criações iriam 
necessariamente ter a aparência de alguma idade. Não poderia haver uma genuína 
criação, de nenhum tipo, sem que nela houvesse uma aparência inicial de idade 
inerente. E (pela aparência) seria possível entender-se que a matéria recém-criada 
tivesse passado por algum tipo de história evolucionária anterior. E se Deus pode 
criar material atômico com aparência de idade – em outras palavras, se Deus 
existe! – então não há razão porque Ele não pudesse, em plena conformidade com 
seus atributos, criar um Universo plenamente desenvolvido”. (extraído do livro: A 
Terra... de Onde Veio? Do Dr. John C Withcomb). (1992, Pg 34)  
 

 Quando Jesus disse que no princípio criou Deus homem e 
mulher, ele estava falando com conhecimento de causa, porque 
ele estava lá e era ele que estava criando o mundo. “No princípio 
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era o Verbo e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no 
princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem 

ele, nada do que foi feito se fez”. (Jo 1.1-3). (Grifo do autor) 
Jesus criou o mundo instantaneamente, de maneira 

sobrenatural e miraculosa, disso não podemos ter nenhuma 
dúvida. Até a concepção de Jesus em Maria foi sobrenatural, 
instantânea e miraculosa, por obra e graça do Espírito Santo. Não 
de semente humana, mas divina. 

 
A primeira vez que a terra foi datada pela ciência, chegou-

se aos 100 mil anos de idade.  
A segunda vez, com outras maneiras mais sofisticadas, 

chegou-se a 1,5 bilhões de anos. 
A terceira vez, com ainda mais sofisticação, chegou-se a 

3,8 bilhões de anos. 
A quarta vez chegou-se a 4,6 bilhões de anos. Para os 

cientistas, é mais ou menos esta a idade aparente da terra; mas 
os cristãos verdadeiros sabem que a idade real da terra é de 
aproximadamente 6 a 10 mil anos. 

Atualmente todo o universo está sendo datado (por  
suposição) em 13 bilhões de anos 

Agora, eu novamente pergunto: a ciência séria está 
errada? É claro que não; porque é isso que os cientistas 
conhecem. Eles pesquisam e acham a idade que o universo e a 
terra parecem ter, porque apesar de ambos terem sido criados 
instantaneamente e de maneira sobrenatural, e de ter somente de 
6 a 10 mil anos, não deixam de ser o universo e a terra que nós 
vemos, ou seja, apresenta, pelos padrões humanos, todas as 
características de bilhões de anos.  

Quanto às datações da terra, os verdadeiros cristãos 
levam vantagem sobre os cientistas, porque os cristãos sabem 
aproximadamente qual a idade real da terra (6 a 10 mil anos) e 
também sabem qual é a idade aproximada atribuída pelos 
cientistas (4,6 bilhões de anos) sem que isso entre em contradição 
ou em choque com as sagradas escrituras e sem que haja 
necessidade de adaptar a bíblia à ciência. Estão em perfeita 
harmonia: as escrituras; os cristãos e a ciência, desde que se 
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tenha conhecimento de ambos os lados (Deus e ciência). Do que 
Deus fala e do que a ciência fala. Deus fala em idade real e a 
ciência fala em idade aparente. Daí, o motivo deste livro. 

Há que se levar ainda em consideração a fragilidade do 
sistema de datação de qualquer objeto, induzindo, às vezes, a 
erros “astronômicos”, sem contar também os exageros propositais, 
em busca de fama, prestígio e dinheiro. Por esses motivos, é 
muito difícil precisar quantos anos a terra parece ter, mas se a 
ciência séria chegar à conclusão que ela parece ter 4,6 bilhões de 
anos, então é isso mesmo que se deve admitir, pois para os 
cristãos verdadeiros se ela aparentar 400 ou 4,6 bilhões de anos 
não faz nenhuma diferença, pois sabemos aproximadamente a 
idade real.  

Nos casos de aparência, estas visões duplas podem 
ocorrer até mesmo na bíblia, mas a bíblia sempre estará correta, é 
só não duvidar e crer na sua inerrância e infalibilidade. 

“Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo 

Deus?...” (Ml 2.10). (Grifo do autor) 
Se Deus é o Pai de todos, conclui-se que todos são filhos 

de Deus; certo? 
R – Errado. Aparentemente todos somos filhos de Deus, 

mas vejam nos exemplos abaixo, que Deus realmente é o Pai de 
todos, mas isso não implica dizer que todos nós somos filhos de 
Deus.  

“Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo: todo 
aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama 

a seu irmão”. (1 Jo 3.10). (Grifo do autor) 
“Porque todos sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus” 

(Gl 3.26). (Grifo do autor) 

Novamente a aparência é que todos nós somos filhos de 
Deus, não que Deus não seja o Pai de todos, mas nem todos 
são filhos de Deus. 

Isso ocorre também com o sacrifício de Jesus no calvário, 
que deu a sua vida por todos nós, mas como sabemos, nem 
todos aceitam esse sacrifício, essa dádiva, e procuram outras 
pessoas, ídolos ou outros caminhos; muitos, nem sequer crêm 
em Jesus. No primeiro exemplo, vemos que aqueles que praticam 
injustiça não são considerados filhos de Deus, pelo contrário, são 
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considerados filhos do diabo. No segundo exemplo, vemos que 
aqueles que têm fé em Jesus Cristo, e somente em Jesus Cristo, 
são considerados filhos de Deus. Isso é chamado de livre arbítrio 
(Deus não obriga o ser humano a crer e aceitá-lo como Pai). 

Então, voltando à ciência, não devemos ficar alarmados e 
nem tentar adaptar a bíblia à ciência, quando ela datar a terra em 
bilhões de anos, pois já sabemos o porquê.  

Essas datações em bilhões ou milhões de anos também 
são válidas quando se tratar de fósseis de animais; desde que 
ocorram juntamente com a análise da rocha, solo ou camadas 
geológicas em que se encontram os fósseis; porque, dessa forma, 
estariam datando principalmente a rocha, o solo ou as camadas; 
então, teremos bilhões ou milhões de anos, mas que não seria a 
idade verdadeira, seria apenas aparente, conforme já visto 
acima. É também nessa parte que se concentra a maioria da 
pseudociência, das fraudes, dos aproveitadores e outros. Se as 
datações forem somente de restos mortais (ossos) as escrituras 
não concordam e nem os cristãos devem concordar, se elas 
ultrapassarem os 6 a 10 mil anos, pois se houver datação acima 
disso é pura especulação ou erro. 

 Até o momento, a ciência séria não achou restos mortais 
(ossos), nenhuma ruína, nenhum sinal de vida, com idade acima 
de aproximadamente 6 mil anos. Obs: que tenham sido analisados 
somente ossos, não as rochas e camadas geológicas onde eles 
estariam depositados, pelos motivos já explicados anteriormente 
(idade aparente). 

 
                     Fiquem atentos!... 
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RESUMO CRIACIONISTA (Quadro – Origem) 

 
                                                                                                                                                                                               6 

 

                                                                                                                                                  5 

          1                     2                   3                  4                     
             
 
                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 - Os céus, a terra e a luz foram criados pela palavra de Deus. Gn 1. 1-5 (1º dia)             
 

2 - As águas e o firmamento foram criados e separados pela palavra de Deus. Gn 1. 6-10             
       (2º dia)  
 
3 - As árvores com seus frutos e sementes, relvas e ervas, foram criadas pela palavra de           
      Deus, conforme as suas espécies. Gn 1. 11-13 (3º dia) 
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4 - O sol, a lua e as estrelas foram criados pela palavra de Deus, para fazerem separação 
entre o dia e a noite; o sol para o dia e a lua para a noite. Gn 1. 14-19 (4º dia) 
 
5 - Os grandes animais marinhos e peixes e todos os seres viventes da água e as aves 
foram criados pela palavra de Deus, conforme as suas espécies. Gn 1. 20-23 (5º dia) 
 
 

6 - Os animais selváticos e os domésticos e os répteis foram criados pela palavra de Deus, 
segundo as suas espécies. O ser humano foi criado pela palavra de Deus, segundo à 
sua imagem e semelhança para que tivesse domínio sobre todos os animais marinhos, 
sobre todas as aves e sobre todos os animais terrestres. (Isso inclui os macacos). Gn 1. 
24-28 (6º dia) 
 

Observação: O único que não foi criado segundo as suas espécies foi o ser 

humano (ver item 6 acima e confira na Bíblia). 
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CAPÍTULO II 

 
VISÃO EVOLUCIONISTA 

 

A ORIGEM (ESPONTÂNEA, AO ACASO) 

 
 

1) UNIVERSO 
 
Há 13 bilhões de anos nada existia: nem o tempo, 

nem o espaço, eram apenas trevas. 
Houve então uma luz de pura energia, do tamanho de 

uma cabeça de alfinete ou de uma bola de gude, que 
apareceu não se sabe de onde, nem o que era e que, de 
alguma forma e por alguma razão, estava sob forte pressão e 
foi se comprimindo cada vez mais até que houve uma grande 
explosão, denominada pelo termo inglês  “Big” (grande) 
“Bang” (explosão). 

Imagina-se que em um bilionésimo de segundo o 
universo já havia se expandido muitíssimas vezes. 

Dessa explosão devem ter resultado os gases 
hidrogênio e hélio e também elétrons que circulavam em alta 
velocidade. 

Os planetas, estrelas e tudo o mais que se formaram 
dessa explosão, o “Big Bang”; eram muito quentes, na 
verdade, incandescentes. 

Com o passar do tempo, alguns bilhões de anos,  
foram se resfriando, criando uma crosta superficial. 

Tudo então estava deserto, pois não havia água, não 
havia nada. Sem forma, vazia. 
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COMENTÁRIOS:  
 

Neste ponto tenho que abrir um parêntesis, pois há 
várias ideias para o surgimento da água na terra. 

As três ideias mais divulgadas pela mídia 
evolucionista são: 

1 – condensação dos vapores quentes que saíam da 
terra enquanto ela se resfriava, transformando-se em rios, 
lagos e mares; 

2 – fusão de gases e depois com a desaceleração dos 
elétrons, deu origem aos rios, lagos e mares; 

3 – “chuvas” de meteoros e asteroides, trazendo em 
seu rastro uma cauda de gelo que, em contato com a terra, 
derreteram e deram origem aos rios, lagos e mares. 

Assim vemos, de maneira bem simplória, como os 
evolucionistas acreditam no surgimento do universo e da terra, 
assim também é divulgado pela mídia e ensinado nas escolas, 
desde o primário até às universidades; só que elaboram uma 
estória bem engendrada, com filmes de efeitos especiais, 
desenhos, etc, e mostram tudo isso como se fosse real e 
científico e a mais pura verdade. Deus foi totalmente excluído 
do ensino e do conhecimento do ser humano pelas escolas.  

Dessa forma é pregada a mensagem do surgimento 
do universo, mas não se tem como provar absolutamente 
nada, nenhuma testemunha ocular, nenhuma forma de 
comprovação (nem com instrumentação, ferramentas, 
fórmulas, nem evidências). A ciência não admite isso, pois ela 
tem que provar e experimentar para ser ciência. Alguns 
evolucionistas acreditam que o surgimento do universo foi 
dessa forma, porque têm observado as imagens do telescópio 
Hubble e, pela coloração avermelhada, supõem eles, que a 
energia do universo continua se expandindo, ou seja, as 
galáxias, estrelas e tudo o mais continuam se afastando em 
alta velocidade, devido ao grande impacto da explosão; o “Big 
Bang”. 
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 Creem, por suposição ou fé, que o universo surgiu 
dessa forma e continua se expandindo, mas não conseguem 
explicar, (não pela fé), mas cientificamente, algumas questões 
simples que veremos abaixo: 

1 – Os defensores do surgimento da água na terra 
pela condensação dos vapores, não conseguem explicar 
sobre os vapores da lua, por exemplo. Para onde foram 
quando se condensaram? Não se transformaram em rios, 
lagos e mares, por quê? E o que dizer dos planetas 
conhecidos como Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, etc, que, 
segundo os evolucionistas, passaram pelo mesmo processo. 
Por quê, segundo eles mesmos, são completamente 
diferentes da terra? 

2 – Aqueles que defendem a fusão de gases para o 
surgimento da água na terra, também não mencionam nada 
sobre a lua e os planetas que nós conhecemos, que embora 
 tenham passado pelo mesmo processo, não foram capazes 
de produzir uma só gota d’água. 

3 – Na lua “choveu” muito mais meteoros e asteroides 
que na terra, segundo os próprios cientistas e a mídia 
evolucionista (haja vista o número de crateras que, segundo 
eles, são  efeitos desses impactos) e, por incrível que pareça, 
lá não tem mares, lagos, rios, e nem sequer uma poça d’água. 

Se o universo continua se expandindo, em alta 
velocidade como imaginam; como é que a terra, lua, sol, e 
planetas que, segundo eles, surgiram dessa explosão, não 
estão se distanciando uns dos outros? Eles simplesmente não 
sabem. Não podem alegar que a não observação é devido ao 
deslocamento igual, à mesma velocidade, porque isso seria 
impossível, devido à diferença de massa entre eles. 

Se os planetas e astros são produtos de uma mesma 
matéria e de uma mesma explosão, não deveriam ser iguais, 
no que se refere à sua constituição; ou seja, a terra, lua, 
saturno, marte, netuno, sol, etc, não deveriam ser compostos 
do mesmo material? Como explicar a quase total diferença da 
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terra? Não são eles fragmentos de uma mesma matéria e de 
uma mesma explosão?  

                     
                                                            
 

 O Dr. Withcomb mencionou, em seu livro, A Terra... de 
Onde Veio? (1992, Pg 60, 59), a seguinte observação de Michael 
J. Drake: “Embora já faça quatorze anos desde que as primeiras amostras 

lunares foram trazidas à Terra pela missão Apollo II, a origem da Lua 
permanece sem solução” (“Geochemical et Cosmochimica Acta, vol. 47 
{1983}, p. 1759). Nafi Toksoz, um geofísico do Massachussets Institute of 
Technology, reconhece: “É muito mais fácil explicar porque a Lua não deveria 
estar lá, do que explicar a sua existência” (citado por Bem Patrusky, “Where 
Dis the Moon Come From?”, em Science 81 (março de 1981), p. 120). 
  

E mais;  nas palavras do Professor Fred Hoyle, da 
Universidade de Cabridge: “à parte do hidrogênio e do hélio, todos os 

outros elementos são extremamente raros, por todo o Universo. No Sol, eles 
representam apenas cerca de 1% da massa total... O contraste (com os 
elementos pesados que predominam na Terra) revela dois pontos 

                                                                                                                                                  
Foto da Lua                                                                                        educadoraam.com.br 

 

https://educadoraam.com.br/noticias/mundo/nasa-quer-levar-primeira-mulher-a-lua-em-2024/
https://educadoraam.com.br/noticias/mundo/nasa-quer-levar-primeira-mulher-a-lua-em-2024/
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importantes. Primeiro, vemos que algum material que se desprendesse do Sol 
não seria apropriado para a formação de planetas, conforme os conhecemos. 
A composição estaria inexoravelmente errada. E o nosso segundo ponto, 
neste contraste, é a constatação de que o Sol é o normal e a Terra o 
estranho, O gás interestelar e a maioria das estrelas são compostos de 
material similar ao do Sol, e não ao da Terra. Vocês precisam entender que, 
cosmicamente falando, a sala em que vocês estão agora assentados é feita 
do material errado. Vocês mesmos são uma raridade. Vocês são peças para 
um colecionador cósmico.”  

 
 

2) SERES VIVOS  
 Após o surgimento da água; de alguma forma e alguns 
“milhões” de anos mais tarde, surgiu, espontaneamente, por 
mero acaso, de matéria inanimada, um ser vivo; um ser 
unicelular (ameba?) que deu origem a peixes e outros 
organismos que, de alguma forma, deu origem a outros peixes 
e a outros organismos vivos, vertebrados e invertebrados e 
também às árvores e, dessa forma, foram povoando os mares; 
e com o passar de milhões de anos, alguns peixes, não se 
sabe o porque, sentiram a necessidade de saírem das águas 
e viverem em terra firme (nós cremos que foi pela 
sobrevivência e em busca de alimentos) e, em milhões de 
anos foram evoluindo, criando pernas, pulmões, carapaças; ou 
seja, características que os habilitassem à nova vida na terra, 
a qual é totalmente diferente. Também tiveram que perder as 
características próprias dos peixes, como: guelras, 
nadadeiras, etc. Estes peixes então se transformaram ou 
evoluíram para répteis. 
 Com o passar de mais alguns milhões de anos, ainda 
não satisfeitos, os peixes evoluídos, agora já répteis, sentiram 
a necessidade de voar e evoluíram mais, e em alguns milhões 
de anos, foram criando asas e adquirindo características 
próprias das aves e perdendo as suas características próprias 
dos répteis. 
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      CARACTERISTICAS DE PEIXES, RÉPTEIS E AVES 
 

ANATOMIA INTERNA                   ANATOMIA INTERNA         ANATOMIA INTERNA 
DE UM PEIXE                                DE UM RÉPTIL                    

DE UMA AVE 

 
 
COMENTÁRIO: 
 Ocorre que, por algum motivo, nem todos os peixes 
“evoluíram” para se tornarem répteis e nem todos os já 
“evoluídos” répteis evoluíram para aves. Alguns peixes 
“evoluíram” para outras espécies marinhas e alguns répteis 
“evoluíram” para mamíferos. Foi daí então que surgiram os 
mamíferos, que foram “evoluindo” até chegar ao chimpanzé 
que, “evoluiu”, até chegar ao ser humano. Segundo os 
evolucionistas, é o parente mais próximo de nós, chegando 
a dizer que são irmãos ou primos. Isso também é ensinado 
nas escolas, desde o primário até à faculdade, com um senão: 
eles não dizem que os chimpanzés são parentes deles 
apenas, mas sim de todos nós. A “evolução” foi se 
expandindo, no mar e na terra, até termos a povoação total. 

Segundo os evolucionistas a evolução é uma 
constante, não pára nunca, estamos sempre evoluindo.  

Observem nas características dos peixes, répteis e 
aves acima, que é muita coisa para mudar, não somente a 
aparência, o que já seria um grande milagre. 

biologiasomosnos.blogspot.com 

Karaoukoroa.blogs.sapo.pt 

ciencias.seed.pr.gov.br 
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             VISÃO EVOLUCIONISTA (Quadro resumo - Origem) 

 
 

                                                                    8                 11 

 
 

    1       2       3        4       5        6        7             10 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 
                                                                                            
                                      
                                                                                            
                                                                                                 
1 – TREVAS (não existia nada; nem tempo e nem espaço, tudo era trevas). 

 
2 – LUZ (surgiu um pontinho de pura energia, que não se sabe o que era e nem de onde surgiu) 
 
3 – EXPLOSÃO “Big ]Bang” (não se sabe o porque da explosão e nem o que explodiu) 
 
4 – UNIVERSO (um bilionésimo de segundo) 
 
5.- ÁGUA (condensação de vapores ou fusão de gases ou chuva de meteoros) 
 

12 

13 9 14 15 
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6.- AMEBA (surgiu do nada ou de matéria inanimada e deu origem a todos os seres vivos, inclusive vegetais) 
 
7.- PEIXES (evoluíram da ameba que surgiu do nada ou de matéria inanimada e alguns evoluíram ainda mais para répteis; 
outros não) 
 
8.- OUTROS SERES MARINHOS (evoluídos da ameba que surgiu do nada ou de matéria inanimada) 
 
9.- ÁRVORES (evoluíram da ameba que surgiu do nada ou de matéria inanimada e pararam, agora evoluem somente entre elas 
 
 
10.- RÉPTEIS (evoluíram dos peixes que evoluíram da ameba que surgiu do nada ou de matéria inanimada. Uns conseguiram 
evoluir para pássaros, outros para mamíferos e outros não evoluíram) 
 
11.- PÁSSAROS (evoluíram dos répteis, que evoluíram dos peixes, que evoluíram da  ameba, que surgiu do nada ou de matéria       
       inanimada) 
 
12. RÉPTEIS ESTACIONÁRIOS (que evoluíram dos peixes que evoluíram da ameba que surgiu do nada ou de matéria 
inanimada e pararam na evolução) 
 
12.- MAMÍFEROS (evoluíram dos répteis, que evoluíram dos peixes, que evoluíram da ameba, que surgiu do nada ou de matéria     
        inanimada)  
 
13.- MACACOS (mamíferos que evoluíram dos répteis, que evoluíram dos peixes, que evoluíram da ameba, que surgiu do nada 
ou de matéria inanimada) 
 
14.- HOMEM (ser humano) – homem e mulher (evoluíram dos macacos, que evoluíram dos répteis, que evoluíram dos peixes, 
que evoluíram da ameba que surgiu do nada ou de matéria inanimada)                         
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Notem que um ser unicelular apareceu do nada 

(abiogênese) e deu origem a vertebrados e invertebrados, deu 
origem ao peixe e ao polvo, por exemplo; e até às árvores, 
como se isso fosse possível. Essa é apenas uma das causas 
porque a ciência séria não aceita a teoria da evolução e por 
outras mais que veremos a seguir. 

Obs: Quanto aos insetos os evolucionistas ateus 
calam-se totalmente, porque não têm a mínima ideia de onde 
surgiram e também não querem atribuir o surgimento deles à 
tal ameba “milagrosa” para não  tornarem  a “teoria” da 
evolução ainda mais ridícula. 
 

Charles Darwin foi o maior proponente da 

evolução das espécies por meio da seleção 

natural, ou seja, a espécie tem que evoluir 

para não desaparecer. É a lei do mais forte, 

a lei da sobrevivência. Se uma espécie fica 

fraca ela morre. Os seus sucessores, a mídia 

e, principalmente os ateus, viram nessa ideia 

a chance de destronar Deus perante os homens.  
 

. 
Atenção para as “leis” dessa “teoria” de Darwin, pois os 
leitores vão notar, no decorrer deste livro, que a própria 
“teoria” se autodestruirá 
 

O título do livro de Charles Darwin “A Origem das 
Espécies e a Seleção Natural” não está de acordo com o 
seu conteúdo, pois em nenhum momento Darwin menciona a 
origem, diz tão somente que as espécies descendem de um 
ancestral comum, mas não diz qual, nem como e nem quando; 
ele refere-se  à variação das espécies daquela época. Parece-
me que o título do livro deveria ser “A Variação das 
Espécies” para ficar mais coerente com o seu conteúdo. 

pinterest.com 

https://www.pinterest.com/pin/398920479490960623/
https://www.pinterest.com/pin/398920479490960623/
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Darwin diz em seu livro que a evolução é muito 
lentamente, podendo levar milhões de anos para se completar 
e que a tendência é que as novas espécies destruam as 
espécies originais, mas quando era questionado pela ciência 
sobre as espécies intermediárias que deveríamos estar 
observando na natureza, nos seus vários estágios de 
“evolução”, ele dizia que as espécies originais eram destruídas 
rapidamente, entrando em contradição com a sua própria 
ideia, tendo em vista que ora ele alegava que a extinção era 
rápida e ora ele alegava que era muito lenta.  

Darwin diz ainda em seu livro que a “evolução” se dá 
pela seleção natural, pela concorrência acirrada por alimento e 
espaço. Não vejo como aplicar essa ideia, uma vez que o 
ancestral comum de todos os seres vivos, sendo único, não 
tinha concorrência alguma pelo alimento e também pelo 
espaço, já que todos os alimentos e todos os mares, lagos, 
lagoas e rios do mundo estavam à sua disposição; se ele 
tivesse existido mesmo, poderia até morrer de solidão, mas 
jamais “evoluir” para disputar alimento ou espaço, já que não 
tinha com quem fazê-lo. E o próprio Darwin chegou à 
conclusão, em seu livro, que não há e nunca houve evolução, 
pois ele diz que espécies isoladas não sofrem mutações, ou 
seja, não evoluem e, como o ancestral comum era único na 
face da terra, como foi dito acima, não havia motivo para que 
ele evoluísse; o próprio Darwin deu um “tiro” em sua “teoria”.  

Com a leitura do livro de Darwin 
nota-se que na realidade ele apenas 
substituiu o nome de Deus por natureza; 
onde a natureza é onipotente, onisciente e 
onipresente, que são atributos de Deus e 
também só é crível pela fé. Percebe-se, 
claramente, um tom de revolta com Deus 
quando ele compara ato criador e seleção 
natural e o tom fica ainda mais agressivo nos 
últimos capítulos.  

Darwin era um naturalista inglês que, 

Anne Elizabeth Darwin 

                                                                                                      
en.wikpedia.org                                                                                                              
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inicialmente, cria em Deus e que o projeto harmonioso e 
perfeito da natureza era uma prova inequívoca da existência 
de Deus, mas com a morte prematura de sua filha Anne 
Elizabeth Darwin, aos 10 anos de idade, em 23 de Abril de 
1851, ele revoltou-se contra Deus e, em 1859, demonstrando 
toda a sua  
revolta e a sua decepção, publicou o livro “A Origem das 
Espécies”, claramente com o objetivo de afrontar Deus. 
 

 
             VEJAM ESTES DOIS ESQUEMAS 
 
   ESQUEMA DE DEUS              ESQUEMA DE DARWIN                 

     
      Esp SANTO         IAVÉ Criador     JESUS Redentor    Sel natural        ANCESTRAL   ESPÉCIE 
          (Transfor                  (Pai)                     (Filho)              (transfor             criador        nascente 
          rmador)                                                                          mador)                  (pai)             (filho)                    

                                              DEUS                                 NATUREZA 

 
 Percebe-se alguma semelhança entre o esquema de 
Deus e o esquema de Darwin? 
 No esquema de Deus Javé é o Criador e é chamado 
de Pai. 
 No esquema de Darwin o ancestral comum é o criador 
e também é chamado de pai. 
 No esquema de Deus Jesus é o Redentor e é 
chamado de Filho. 
 No esquema de Darwin a espécie nascente é o(a) 
redentor(a) e também é chamado(a) de filho(a). 
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 No esquema de Deus o Espírito Santo convence do 
pecado e transforma o indivíduo. 
 No esquema de Darwin a seleção natural convence da 
necessidade e transforma a espécie. 
 Darwin não afirma diretamente em seu livro que os 
seres humanos descendem dos macacos, mas deixa 
subtendido, uma vez que, segundo ele, estamos aqui por 
evolução de uma espécie parecida e, foi assim, que os ateus e 
oportunistas pegaram uma “carona” e despejaram esse monte 
de asneiras que estão ensinando na mídia e nas escolas. 
 O livro de Darwin está longe de ser um livro científico,  
embora ele tenha realizado algumas pesquisas, mas ele 
mesmo deixa transparecer que é apenas uma opinião 
particular, uma argumentação.  
 
 No quadro abaixo apresento uma série de palavras e 
expressões constantes do livro de Darwin que mostram 
porque o livro não pode ser considerado científico e nem 
mesmo levado a sério por pessoas comuns, leigas no assunto, 
e muito menos pela ciência. Darwin contou com 
aproximadamente 90 colaboradores.  
  

Todas as palavras e expressões mencionadas abaixo, 
retiradas do livro de DARWIN, são no sentido de dúvidas, 
incertezas ou falta de conhecimento.                 
 
   
                   PALAVRAS E EXPRESSÕES REPETIÇÕES 

Crer, creio, acredito, acreditamos, creio eu, acreditar, 
   não creio, deduzo, deduzimos, pode-se deduzir, estou            
   convencido. 

 

170 vezes 

Dúvida, duvidoso, duvidosa, obscuro, obscura, espécies            
   duvidosas                                                                                      

37 vezes 

   Parece, parecem, parece-nos, pareciam-me, pareciam, 
   pareceu-me, parece provável, parece ser, talvez, incerta,       
   quase certo, temerário. 

 

257 vezes 

Julgar, julgo, julguei, julga-se, julgamos, julgo eu, penso,            
   pensamos, podemos pensar, considerar, considero,   
   consideram.     

 

92 vezes 
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Pode, poderia, podendo, pudesse, possa, poderia ter, 
   pudesse ser, pudesse ter, pode ter, pode ser, poderia ser,      
   podem ser, não poderia, seria, teria, tivesse, não se pode  
   provar. 

 

 
370 vezes 

Admito, admitindo, admitamos, admitir, admitindo-se, 
   admite-se, devemos admitir, presumi, presumir,                      
   presumindo, imaginar, imaginamos, se imaginarmos,    
   devemos imaginar, conjecturar. 

 

149 vezes 

Deve, devendo, devemos, devem ter, devem ser, devem           
   possuir, deve ter acontecido, devem ter existido, devem            
   estar, não devem. 

 

291 vezes 

É possível, possivelmente, é provável, provavelmente,            
   é viável, impossível, improvável, inacreditável, plausível 

171 vezes 

Se, se eu pudesse provar, se acontecesse, se assim              
   Fosse, se considerarmos, se fosse admitida,                              

182 vezes 

Suposição, supor, supomos, suponho eu, podemos   supor,    
   devemos supor, suponhamos, se supõe, se                    
   supusermos, na hipótese. 

 

142 vezes 

                               

                                             

FRASES 

   - É quase certo que os fatos aconteçam desta maneira. 

   - Se for verdade que todas as espécies do mesmo gênero derivam de 
uma mesma fonte... 
    - Embora nada possamos afirmar por falta de provas concretas... 
    - Se a minha teoria tiver fundamento... 
    - Nada sabemos nada de positivo a respeito do seu modo de      
       desenvolvimento... 
    - Não conhecemos a história completa de um só grupo de organismo. 
    - Mas devo confessar que apesar de toda a minha fé na seleção 
natural..(*) 
    - Deve ter sido modificado de alguma maneira e em qualquer grau... 
    - Dificuldades que se opõem a que cheguemos a qualquer conclusão  
      precisa. 
    - O geólogo do futuro não poderá contornar esta dificuldade a não ser que 
       se descubra, em estado fóssil, numerosas formas intermediárias, coisa  
       absolutamente improvável. 
    - Quão limitados são os nossos conhecimentos... 
    - Algum crustáceo que deve ter vivido... 
    - Se a minha teoria for real... 
    - A teoria da seleção natural baseia-se na opinião... 
    - Não teria eu a pretensão de encontrar uma explicação cabal... 
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    - Eu teria adotado esta teoria sem nenhuma hesitação, quando 
mesmo outros fatos e outros argumentos não lhe dessem apoio. 

     
Observações: 

 (Outras cento e sessenta e sete, aproximadamente, expressões   

semelhantes estão registradas no livro de Darwin) 

  
   Estas dúvidas, incertezas e falta de conhecimento chegam à média  
absurda de 4,88 por página, num total de 2.044; donde se conclui que o livro 
de Darwin é totalmente duvidoso, incerto e desprovido de qualquer 
conhecimento ou teor científico. Ele deveria ter escrito mais dois livros sem 
nenhum tipo de dúvida, para ser considerado regular.  Em 418 páginas 
registrar 2.044 dúvidas, não deveria ser considerado nem conto de fadas e 
muito menos ciência como querem os evolucionistas. 
 
    (*) “Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova 
das coisas que não se vêm.” (Hb 11.1)     
  
COMENTÁRIO: Quem, em sã consciência faria uma cirurgia 

no coração ou uma viagem com  pessoas (médico) ou um 

(piloto de avião) que tivesse esse tipo de ciência que, ao ser 

perguntado se ele seria capaz de realizar a cirurgia ou fazer o 

vôo e o mesmo respondesse – “creio que eu seja capaz; tenho 

dúvida; talvez eu seja capaz; penso que sim; pode ser que sim; 

presumo que sim; é provável que sim; suponho que sim. 
 
A última expressão do quadro mostra o grau de revolta e 
insatisfação que Darwin estava com relação a Deus. Por isso, 
Darwin fez o seu próprio plano de criação. “Eu teria adotado esta 

teoria sem nenhuma hesitação, quando mesmo outros fatos e outros 

argumentos não lhe dessem apoio”. Isso é ciência ou revolta ??? 

 
Então que ciência é essa com um assunto da mais 

alta importância para a humanidade; uma ideia evolucionista 
sem base alguma, que não só é passada pela mídia 
incessantemente, todos os dias, como também substituiu o 
verdadeiro plano de criação de Deus nas escolas. Não creio, 
inclusive, que a ideia evolucionista chegue a esse nível de 
delírio, creio que seja a mídia que esteja aumentando, em 
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muito, esse delírio, a fim de obter mais sensacionalismo e, 
consequentemente, mais dinheiro. 
 

APLICAÇÃO DA TEORIA EM HIPÓTESE 
 

Vamos tentar aplicar a teoria da evolução, em 
hipótese, no caso de um réptil “evoluindo” para pássaro, 
seguindo as ideias e as divulgações na mídia, pelos próprios 
evolucionistas.  

 
OBSERVAÇÃO: o réptil já teria passado pelos estágios de 
ameba e de peixe, em milhões de anos.   

Vamos supor que um jacaré tenha iniciado seu 3º 
estágio do processo de “evolução” no ano de 2007, e deverá 
completar o processo ao longo de 2 milhões de anos. Nesse 
intervalo ele estaria adquirindo as características próprias das 
aves e perdendo as características de réptil, conforme 
demonstrado anteriormente, ou seja, adquirindo: (endotermia, 
penas, ossos pneumáticos (ocos ou porosos), sacos aéreos, 
quilha, etc; perdendo: ectotermia, escamas, ossos compactos, 
dentes, peso, etc; modificando: totalmente a coluna vertebral 
em estrutura e posicionamento do forame magno (encaixe da 

coluna vertebral no crânio), fusionando os ossos das pernas 
dianteiras para asas, fusionando as pernas traseiras e as 
clavículas, modificando o  sistema respiratório, modificando 
totalmente o sistema digestivo, diminuindo o crânio e o 
cérebro, modificando e diminuindo o coração, trocando 
totalmente o sangue de frio para quente, etc. 

Lá pelo ano 1.002007, na metade do processo 
evolutivo, o jacaré estaria também metade jacaré e metade 
ave; poderia até ser “rebatizado” com o nome de jacarave, 
avecaré ou passaré. 

 Deixando a ironia de lado, como estaria realmente 
esse animal? Com modificações tão profundas em sua 
estrutura, e ainda na metade do processo de evolução? Esse 
animal ainda não voaria e também já não andaria mais e nem 
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sequer rastejaria com facilidade, o que o tornaria uma presa 
fácil. De maior predador da terra ele se tornaria a presa mais 
fácil da terra. Não teria, portanto, a mínima possibilidade de 
estar vivo até aquela data, e muito menos de continuar o 
processo de evolução durante mais 1 milhão de anos; naquela 
situação completamente indefesa, mas, se isso fosse possível 
ele já estaria com uma pele macia, sem dentes e totalmente 
atrofiado; um verdadeiro “petisco” para os predadores. Seria 
devorado até mesmo pelos da sua própria espécie, que 
estivessem em fases evolutivas anteriores, pois estaria 
completamente indefeso desde aproximadamente 500 mil 
anos antes da metade até 500 mil anos após a metade do 
tempo previsto de 2 milhões de anos para a sua evolução; 
perfazendo um total de 1 milhão de anos de total 
vulnerabilidade. 

Segundo a própria teoria da evolução, os fracos não 
sobrevivem, aqueles que se mostrarem vulneráveis morrem e 
tendem a desaparecer por completo. (Lembram-se das leis da 

teoria de Darwin? – Pg 25). Não esquecer que a evolução é pela 
sobrevivência. 

No caso desse animal que estaria totalmente atrofiado 
e indefeso, como poderia sobreviver por todo esse tempo? A 
própria teoria da evolução e a ciência respondem: a evolução 
não é possível, pois além da profunda mudança estrutural no 
corpo desse jacaré, que é algo que a ciência e o bom senso 
não aceitam, teria ainda alguns problemas: ele jamais 
alcançaria a metade do seu tempo de evolução, seja lá qual 
fosse esse tempo; seria devorado pelos predadores, ou 
morreria de fome, pois o que ele comeria se era carnívoro e 
carniceiro e agora, já sem dentes, talvez rastejando com muita 
dificuldade, e com o sistema digestivo sem funcionar? 
Lembrem-se que o sistema digestivo estaria sendo totalmente 
modificado (trocado) de estômago, intestino, etc; para papo, 
moela, etc, para consumir alimentos totalmente diferentes. 
Esse animal ficaria aproximadamente 1 milhão de anos sem 
se alimentar, pois o seu novo sistema digestivo ainda não 
funcionaria, porque ainda estaria em desenvolvimento 
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(incompleto); e o antigo já não funcionaria mais (incompleto). 
E o que dizer dos novos sistemas, respiratório e cardíaco, que 
também estariam em formação (incompletos) onde os antigos 
já não funcionariam mais e os novos ainda não funcionariam? 
Porque para que um coração ou pulmão funcione, eles têm 
que estar 100% completos, além de outros periféricos, como 
vasos, válvulas, etc, etc, etc. E a troca do sangue; de frio para 
quente, como seria? (todos estes sistemas: digestivo; 
cardíaco; e respiratório, só funcionam se estiverem 
completos). Esse animal não poderia viver sem esses órgãos 
por milhões de anos e nem por alguns segundos. 

 
Atenção! Isso não é um conto de fadas, é o que estão 

ensinando como ciência e como verdade aos nossos filhos 
nas escolas e em casa, através de livros, desenhos animados 
e de filmes, engenhosamente e diabolicamente montados, 
pois eles mostram a transformação acontecendo 
instantaneamente, como por obra de Deus; não mostram os 
detalhes acima que são totalmente impossíveis de acontecer 
sem a intervenção divina. As crianças, e até muitos adultos, 
por desconhecerem esses importantes detalhes, vêm esses 
filmes e montagens e acreditam que isso seja possível; que é 
só o jacaré criar asas e pronto; é só sair voando.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Passaré – Ano 502.007    
                   a 1.502.007                                                                        
(a presa mais fácil da 
terra)                                                                                                      

 

Jacaré - Ano 2007          
O maior predador 
da terra 

Pássaro - Ano 
2.002.007 
(o milagre 

evolucionista) 
 

gratispng.com 
lista.mercadolivre.com.br gratispng.com 
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            Obs: o “passaré” ficaria aproximadamente 1 milhão 
de anos sem respirar; sem se alimentar; sem coração e 
circulação de sangue e ainda sobrevivendo aos predadores. 
Seria possível?                     
 
 Caros leitores, quantas doutrinas absurdas estão 
pregando para as nossas crianças nas escolas; e a mídia, 
ávida por índice de audiência e dinheiro, divulga todos os dias, 
em horário nobre, esses e outros mais absurdos, e o povo, 
muitas das vezes inocente, acredita, porque os filmes, 
reportagens, muitas montagens e efeitos especiais, etc, vêm 
com a bandeira da ciência e aquilo é inculcado como ciência e 
como verdade. Fazem isso por dinheiro, não se importando 
com as consequências que essa “teoria” certamente trará: 
prostituição, drogas, violência e etc, porque essa doutrina 
causa a cegueira espiritual (afastamento de Deus). 
 “Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males; e alguns 
nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com 
muitas dores”. ( 1ª Tm 6.10) (grifo do autor) 
 
 “A Bíblia declara de maneira inapelável: “Disseram os néscios no 
seu coração: Não há Deus” (Sl 14.1; 53.1) (BC 13.1; 52.1). Qualquer ser 
humano racional deve concordar com este pronunciamento. Apenas um tolo 
poderia pensar que o universo existe por acaso. Conforme Linus Pauling, 
ganhador do Prêmio Nobel, declarou, apenas uma célula viva do corpo 
humano “é mais complexa que a cidade de Nova Iorque”.  É um absurdo 
imaginar que a vida em si mesma (a qual é um mistério que está além da 
capacidade de sondagem da ciência) e a incrível complexidade da substância 
que mantém a vida tenham acontecido por acaso.” (extraído do livro, Em 
Defesa da Fé Cristã – Dave Hunt, traduzido por Lena Aranha – 2ª Ed 2006, 
Pg 23-24, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. 

 

Atenção!!! 
Na época da publicação do livro de Charles Darwin, 

em 1859, cientistas, médicos, pensadores, naturalistas,  
imaginavam que a vida surgia ao acaso, surgia do nada, era 
uma lei chamada abiogênese, desde que as condições 
fossem favoráveis, como por exemplo: imaginava-se que de 
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uma camisa suada, jogada num canto, com gérmen de trigo, 
nasciam camundongos. Que de uma carne em decomposição 
nasciam moscas e larvas, e assim por diante. O mais famoso 
defensor dessa ideia foi Aristóteles. Era nisso que Charles 
Darwin acreditava naquela época. Darwin também não tinha 
conhecimento da complexidade de uma célula. 

 

 Louis Pasteur, um renomado cientista francês que 

desenvolveu a teoria dos germes, o processo de 
pasteurização e a vacina antirrábica (raiva) criou, em 1888, o 
Instituto Pasteur, um dos mais famosos centros de pesquisa 
da atualidade; pesquisou, de 1860/1864, a questão da 
geração espontânea de micro-organismos - abiogênese 
(geração de vida ao acaso, surgimento por si só). 
 Pasteur colocou suco nutritivo (caldo de carne) em um 
balão de vidro com um longo gargalo, submetendo-o a um 
aquecimento prolongado, seguido de um resfriamento 
(pasteurização). Pasteur aqueceu e retorceu o gargalo do 
vidro, dando uma forma de balão e pescoço de cisne (uma 
espécie de sifão), a fim de funcionar como um filtro com a 
água condensada. O caldo nutritivo ficou completamente 
esterilizado e o líquido permaneceu estéril por 
aproximadamente um ano e meio, sem surgimento de nenhum 
tipo de micro-organismo ou de qualquer vida. 
 Esta experiência foi apresentada na Academia de 
Ciência de Paris e Pasteur afirmou categoricamente e com 
muita autoridade ao mundo científico: “A doutrina da 
geração espontânea jamais se reerguerá do golpe mortal 
que acaba de receber com esta simples experiência.”   
 Vejam que em ciência não pode haver dúvida ou 
palavras e expressões duvidosas como: acho que, teria sido, 
suponho que, devo admitir que, penso que, creio que, poderia 
ser, se fosse assim, etc. Tem que ser afirmação, com 
autoridade e que possa ser testado e provado. Se não for 
assim, não passa de uma opinião particular ou especulação. 



48 

 

Realmente, a partir daí, a abiogênese caiu em 
descrédito no meio científico. A ciência adotou a lei da 
biogênese, isto é, que vida só pode surgir de vida 
semelhante (provado cientificamente por Pasteur). Apenas 
os evolucionistas e a mídia continuam a dizer que a vida pode 
surgir do nada, espontaneamente, “como que por milagre de 
Deus”. (Vejam Visão Evolucionista – Origem – Seres Vivos).
  

Charles Darwin só tomou conhecimento dessa ciência 
após cinco anos da publicação do seu nefasto livro “A Origem 
das Espécies”. 
 

Obs: O leite longa vida (leite de caixinha) que nós usamos 
diariamente é submetido ao processo de pasteurização descoberto 
por Louis Pasteur, daí o nome “pasteurização”, e observem que 
mesmo após longos meses e mesmo fora da geladeira nele não 

surgem micro-organismos, desde que se mantenha lacrado.  Os 
evolucionistas não devem acreditar que exista leite de 
caixinha e vários outros produtos que são submetidos a 
esse mesmo processo, como sucos; por exemplo.            
                  
                     Veja a seguir a experiência de Pasteur                                             
 
         suco nutritivo (caldo de carne) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

chama 

*  27 Dez 1822 

+ 28 Set  1895 

ensinodematemtica.blogspot.com 
gratispng.com 
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Fato ocorrido em 1892 
Enviado por Airton Evangelista 

Jesus Site 
 

Um senhor de 70 anos viajava de trem, tendo ao seu lado 
um jovem universitário, que lia o seu livro de ciências. O senhor, por 
sua vez, lia um livro de capa preta. Foi quando o jovem percebeu que 
se tratava da Bíblia, e estava aberta no Livro de Marcos. Sem muita 
cerimônia o jovem interrompeu a leitura do velho e perguntou:  
 
- O senhor ainda acredita nesse livro cheio de fábulas e crendices? 
 
- Sim. Mas não é um livro de crendices é a Palavra de Deus. Estou 
errado? 
 
- Claro que está O senhor deveria estudar história geral. Veria que a 
Revolução Francesa, ocorrida há mais de 100 anos, mostrou a 
miopia da religião. Somente pessoas sem cultura ainda creem que 
Deus criou o mundo em seis dias. O senhor deveria conhecer um 
pouco mais sobre o que os cientistas dizem sobre isso. 
 
- É mesmo? E o que dizem os cientistas sobre a Bíblia? 
 
- Bem, respondeu o universitário; vou descer na próxima estação, 
mas deixe o seu cartão que eu lhe enviarei o material pelo correio. 
 
 O velho então, cuidadosamente, abriu o bolso interno do 
paletó e deu o cartão ao universitário. Quando o jovem leu o que 
estava escrito, saiu cabisbaixo, se sentido pior que uma ameba. O 
cartão dizia: 
 
Louis Pasteur, Diretor do Instituto de Pesquisas Científicas da 
École Normale de Paris.  (www.jesussite.com.br) 

 
 
 LEIS CIENTÍFICAS 
 
1 – Lei da biogênese: vida só pode surgir de vida. Organismo 
vivo provém de outro semelhante. 
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2 – 1ª Lei da termodinâmica: Lei da conservação da energia. 
A energia não pode ser criada e nem destruída. A quantidade  
de energia do universo é sempre a mesma. 
 
3 – 2ª Lei da termodinâmica: O universo caminha de níveis 
organizado para desorganizado. Toda a natureza está em 
descendência. 
 

 
Como bem disse o Pastor Silas Malafaia em uma de 

suas pregações: (Evolução ou Criação? – DVD) 
 
 
“ENQUADRAMENTO DAS DOUTRINAS CRIACIONISTA E 
EVOLUCIONISTA  ÀS  LEIS  CIENTÍFICAS  ACIMA” 

 
 
 
 
 

1 – Lei da biogênese 
 

Enquadramento criacionista 
 

O Deus vivo deu origem a seres vivos semelhantes. 
Correto. Pela lei da biogênese, estão totalmente de acordo: ciência e 
criação. 
 
 

Enquadramento evolucionista 
 

Matéria inanimada produziu vida, matéria não orgânica 
produziu matéria orgânica, matéria inanimada produziu matéria 
animada, matéria sem vida produziu matéria com vida. Não pode. 
Pela lei da biogênese, estão totalmente opostos: ciência e evolução. 
(Ver Pg 30) 
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2 – 1ª Lei da termodinâmica  
 

Enquadramento criacionista 

 

Deus criou todas as coisas completas e acabadas. Correto. Pela 1ª 
lei da termodinâmica, estão totalmente de acordo: ciência e criação. 
 

Enquadramento evolucionista 
 

A energia ainda está em expansão, em evolução. Não pode. Pela 1ª 
lei da termodinâmica, estão totalmente opostos: ciência e evolução. 
(Ver Pg 28) 
 

3 – 2ª Lei da termodinâmica  
 

Enquadramento criacionista 
 

Deus fez tudo perfeito e harmonioso. Quando o pecado entrou no 
mundo, desorganizou e caminha para o caos. A natureza está em 
descendência. Correto. Pela 2ª lei da termodinâmica, estão 
totalmente de acordo: ciência e criação. 
 

Enquadramento evolucionista 
 

O universo está evoluindo de simples para complexo, de 
desorganizado para organizado, está em ascendência. Não pode. 
Pela 2ª lei da termodinâmica, estão totalmente opostos: ciência e 
evolução. (Ver Pg 28 e 29) 

 
 1 – A causa primeira do espaço infinito tem que ser infinita. 
 2 – A causa primeira do tempo infinito tem que ser eterna. 
 3 – A causa primeira da energia ilimitada tem que ser onipotente. 
 4 – A causa primeira das inter-relações sociais tem que ser 
onipresente. 
 5 – A causa primeira das complexidades infinitas tem que ser 
onisciente. 
 6 – A causa primeira dos valores morais tem que ser moral. 
 7 – A causa primeira dos valores espirituais tem que ser espiritual. 
 8 – A causa primeira do amor humano tem que ser amorosa. 
 9 – A causa primeira da vida tem que ser viva. 
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Então ele encerra com a seguinte pergunta: 
 

“Isto está mais para matéria inanimada ou para um Deus todo 
poderoso?” 

 
 Caros leitores, com a exposição e os enquadramentos 
às principais leis da ciência, nós vimos que não é necessário 
adaptar-se a bíblia à ciência e nem a ciência à bíblia, uma vez 
que as duas não são antagônicas, mas se completam, como 
já foi dito na Pg 002. O que não podemos é ficar passivos 
diante de doutrinas delirantes de evolucionistas ateus, 
totalmente contrários à ciência e a Deus e que hoje infestam 
as nossas escolas e a mídia, divulgando um trabalho diabólico 
sem precedentes. Também não devemos tentar mudar a 
opinião deles, pois está escrito que assim deve acontecer; o 
que devemos fazer é alertar os cristãos para que se inteirem 
dos fatos e separem o que é ciência e o que é delírio 
evolucionista. Quanto a estes, o evangelho está sendo 
pregado, ou seja, estamos fazendo a nossa parte, pois a 
missão de convencer é do Espírito Santo. 
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CAPÍTULO III 
 

PUBLICAÇÕES SOBRE O ASSUNTO 

 
  
Esta excelente matéria foi publicada na Internet e em La Insígnia, um 
jornal independente da Espanha, no Brasil, por URARIANO MOTA, um 
renomado escritor e jornalista do Recife. Uma matéria descontraída, de 
fácil entendimento e de ótimo esclarecimento. Abaixo vão alguns 
trechos da referida matéria: 

 
“Nesses últimos dias, toda a imprensa noticiou a espantosa descoberta: 
99,4% dos genes do chipanzé são semelhantes aos do homem. Da 
imprensa mais grave, que deseja nessa gravidade passar um ar sério, à 
imprensa mais popularesca, que se vê na alta reputação de imprensa popular, 
toda ela, grave ou vulgar, divulgou a nova sem restrição, mas sempre 
conforme o próprio estilo. Na de maior massa exibiram-se fotos de chipanzé 
fêmea com lacinho vermelho na cabeça, na mais sisuda evitaram-se as fotos, 
mas os títulos foram bem sugestivos, como os do gênero, "chipanzés e 
homens, tudo em comum". De comum mesmo, na imprensa de todo gênero, 
só o sensacionalismo, a leveza mistificadora, acompanhados do inseparável 
engodo. Pois uma e outra na ânsia de destacar os 99,4% passavam por 
cima, em vôo rápido, da palavra "semelhante" da divulgação original de 
Morris Goodman, da Academia Nacional de Ciências, dos Estados Unidos. 
Escreviam-na, a "semelhança", é certo, mas o corpo, o conjunto do noticiado, 
organizava o "semelhante" com o mesmo significado de idêntico...” 
 
“O reumo da descoberta de Morris Goodman, publicado no site da Academia 
Nacional de Ciências, fala em "semelhanças" de 99,4% em 97 genes de 
homens e chipanzés. Ora, o que esses números, 97 e 99,4% , querem 
mesmo dizer? Primeiro, que do total de genes humanos escolheram-se 97. 
Certamente, por serem os mais significativos da existência do homem, 
supomos. Segundo, que desses genes escolhidos, apenas 0,6% foram 
absolutamente diferentes dos genes do chipanzé. Paremos aí. Alguém já 
se deu conta de que, a depender da área, da região escolhida, da amostra, os 
números percentuais variam? Por exemplo, e nos perdoem o exemplo 
grosseiro, se se comparam os números de dedos dessas espécies, homens e 
chipanzés coincidem em 100% . No entanto, se se comparam a identidade, 
a semelhança íntima entre os dedos de ambas, a variação pode ir de 99, 98, 
100 a 10, 5, 8, 3, 2 por cento. Isto porque, a esta altura, teríamos entrado no 
dificílimo reino de quantificar qualidades. (Vá lá, concedamos, por qualidades 
compreendemos "pistas orgânicas de evolução".) Neste caso, os critérios, 
ainda que mais objetivos e transparentes pareçam, guardam sempre um traço 

http://www.pnas.org/
http://www.pnas.org/
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de subjetividade, histórica ou pessoal. Que critérios elegeríamos, para serem 
comparados nos dedos, a sua superfície, a sua cor, o desenho da polpa, a 
sua estrutura íntima, ou .... , e qual desses critérios seria o caráter final, a 
natureza fundamental dos dedos? A depender disto, entre 0 e 100 a variação 
é infinita, ao gosto de quem o escolhe. Os números, quando não bem 
definidos, quando não referenciados com riqueza, em lugar do esclarecer, 
confundem. Pense-se, por exemplo, na quantidade de genes que um ser 
humano tem a mais que um rato. Não passa de 1% . Isto, 1% ! O que isto 
afinal quer dizer? Que escapamos por um triz de nos mover nos esgotos?,Ou 
que 300 genes a mais, num universo de 30.000, são extraordinariamente 
mais significativos que todos os demais 29.700?  

 
O comunicado da Academia, quase diria, pela repercussão acrítica, o 
comando da Academia fala em comparação de amostras de regiões 
semelhantes do DNA entre homens e macacos. O que por "semelhantes" quer 
mesmo dizer? Assim fala o comando: "Comparamos 90 kb de seqüência do 
DNA de 97 genes humanos com seus correspondentes seqüenciados de 
chipanzés, gorilas ...". (Numa rápida olhada, vê-se o quanto é importante o 
número 90 para a pesquisa do biólogo: 90 kb, 97 genes, 99,4% , 98,4% .) 
Quer isto dizer que foram comparadas as regiões semelhantes de 97 genes? 
Sim, é isto. Mas, calma, a dificuldade ainda não vencemos. O que é, onde 
reside, a se supor um lugar preciso, físico, determinado, onde reside mesmo 
essa semelhança? O Comunicado, ou o Comando, fala em regiões que 
sofreram seleção natural. O que é, se bem compreendemos, uma localização 
bastante vaga, ou tão precisa quanto "uma certa casa no planeta Terra". Pois, 
reconheçamos, regiões que sofreram seleção natural são cada e todo e 
qualquer infinitésimo milímetro do organismo humano. Se não fomos criados 
de uma só vez por um sopro divino, cada ínfima parte do nosso ser é 
resultado de seleção, de luta, de sobrevivência da feliz reunião da sorte e do 
acaso...” (Grifo do autor) 
 

           Comentários: 

 Notem a malícia do “cientista” Morris Goodman que 
publicou a pesquisa na revista Proceedings Of National 
Academies Of Science – USA, ou da mídia que divulgou a 
pesquisa a que se refere o autor da matéria acima. Como bem 
salientou, separaram, dentre 30 mil genes, apenas 97 que 
certamente não foi uma separação aleatória, pois para 
justificar o sensacionalismo foram escolhidos, “a dedo”, para 
que apresentasse esse resultado. Se quisessem poderiam ter 
escolhido 97 genes que apresentasse um resultado de 100%; 
de semelhança, mas não o fizeram para não terem que 
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declarar o chimpanzé já como um ser humano, deixando-o, 
por enquanto, apenas como um “parente” (primo ou irmão não 
humano, ainda). Não esqueçam que semelhante não é igual, 
pois o gene pode ser semelhante e ter função totalmente 
diferente, em espécies diferentes. O que na realidade essa 
pesquisa apresentou foi 0,32% de semelhança, mas para 
confundir, divulgaram como sendo 99,4% de semelhança, 
dando a impressão que o chimpanzé está muito próximo do 
homem, geneticamente falando, e que faltam apenas 0,6% 

para que ele se torne um ser humano ou que o ser humano se 
torne um chimpanzé; quando, na realidade, faltam 99,67%, 

conforme a própria pesquisa. Observem que a pesquisa não 
utilizou nem 0,5% do gene humano. Portanto, para ser mais 
real, a divulgação deveria ser apresentada como demonstrado 
na forma abaixo: 
 Nesta primeira regrinha veremos a quantidade de 
genes que foram utilizados na pesquisa mencionada acima e 
a quantidade de genes semelhantes, dos 97 comparados. 
                                               

 97  -  100 %  (total de genes escolhidos e utilizados pela     

           pesquisa)      

                   x  -    99,4 % (percentual de semelhança divulgado pela  

                            pesquisa)   
                                              

     x =   96,42 (genes semelhantes, dos 97 escolhidos e  

                            comparados) 
 

 Nesta segunda regrinha veremos a quantidade de 
genes total do ser humano e o real percentual de semelhança 
achado e não divulgado pela pesquisa. 
              

30.000  -  100 % (total de genes do ser humano) 

      96,42 -  (x) (Genes semelhantes, dos 97 escolhidos e   

                                     comparados) 
 

         x   =  0,3214 %   (percentual  real de semelhança) 
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 Se excluirmos o percentual real de semelhança, 
teremos então a diferença real: 100 % – 0,3214 % = 99,67 % 
de diferença entre humanos e chimpanzés, ou seja, pela 
pesquisa, chimpanzés e humanos têm pouquíssima coisa em 
comum, apenas (0,3214%), ou arredondando, (0.3%) 
Observem que não chega nem a 0,5%. Isso porque foram 97 
genes escolhidos a dedo.  
                                        

 RESUMO 
  
SEMELHANÇA   =     0,32 % (arredondado) 
DIFERENÇA        =   99,67 % (arredondado) 

 
 30.000     -    número total de gene humano 
      97      -    número total de genes comparados  
       96,42 -    número de genes semelhantes, dos 97 comparados 
    99,4 %  -     percentual de semelhança apresentado (divulgado) pela   
                       mídia 
0,3214 %  -    percentual  real  de semelhança 
  99,67 %  -     percentual real de diferença entre o ser humano e o    
                       chimpanzé 

 

  Se os evolucionistas tivessem comparado o ser 
humano com um camundongo (rato) que tem 300 genes a 
menos que o ser humano, o que corresponde a apenas 1%. 
Então, de acordo com a tal pesquisa e a mídia, eles poderiam 
querer dizer que o rato e o homem têm 99% de semelhança, e 
que falta apenas 1% para que ele se torne humano, ou que o 
humano se torne um rato, o que seria um absurdo. As 
bananas também têm aproximadamente 40% de gene 
semelhante ao humano, e nem por isso somos quase bananas 
ou as bananas quase humanas; mas é assim que eles  
divulgam e enganam as pessoas.  

 

OBSERVAÇÃO:  
Qualquer animal que tenha dois olhos, uma boca, uma 

língua, fígado, dois rins, dois pulmões, uma bexiga; terão esses 
genes 100% semelhantes ao humano. Como por exemplo: 
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macaco, guaxinim, porco, cachorro, cavalo e etc. É uma coisa 
lógica: órgãos semelhantes para funções semelhantes. Não 
esquecendo que SEMELHANTE não é igual, é apenas 
PARECIDO. 

 
 Esta outra matéria é do Centro apologético Cristão de 
Pesquisas, publicada na Internet, pelo Professor universitário Christiano 
P. da Silva, pós-graduado em ciências pela Universidade de Londres. 

 
“Temos, ao longo dos anos, observado que nossa sociedade sofreu radical 
transformação com a ascensão do evolucionismo e do humanismo nos 
últimos 130 anos, desde a publicação do livro de Darwin sobre a origem das 
espécies em 1959. O resultado disso é que hoje, para a maioria das pessoas, 
a crença na existência de Deus, base fundamental da fé cristã, ou inexiste, 
ou está tão fragmentada que não nos permite alicerçar a verdade do 
evangelho em suas vidas. O plano de salvação fica completamente destituído 
de sentido para quem não crê que Deus existe! 
 O que pensamos acerca de nós mesmos, o modo como nos comportamos no 
presente, bem como nossa expectativa acerca do futuro, tudo isso tem íntima 
conexão com a ótica que mantemos a respeito de nossas próprias origens. 
Por isto, entendemos que as características da nossa época demandam uma 
ação evangelística integral, profundamente enraizada na doutrina da criação 
especial, restaurando valores referentes à existência de Deus como realidade 
insofismável e que, passando pela história da queda do homem, estende-se 
até o plano da salvação em Jesus Cristo...” 
“A fé cristã tem sido a grande vítima do sistema evolucionista de 
pensamento, tendo sofrido o ataque mais abrangente, mais agressivo e mais 
sutil de todos os tempos.  
Mais abrangente porque todos, indistintamente, nas escolas de todo o 
mundo são levados a crer que só o evolucionismo explica de modo coerente 
as nossas origens. Em casa, jornais, revistas, livros, programas de televisão e 
até mesmo desenhos animados apresentam a teoria da evolução como um 
fato acima de qualquer suspeita.  
Mais agressivo porque os primeiros passos da caminhada evolucionista são 
dados nos primeiros anos escolares, quando os alunos, crianças em tenra 
idade, não dispõem de condições para questionar o que lhes está sendo 
ensinado como a verdade absoluta acerca de nossas origens.  
Mais sutil porque, sem falar em Deus, pretendendo explicar todas as facetas 
da história do universo e da vida por meios estritamente naturais, o 
evolucionismo não deixa espaço para o sobrenatural, conduzindo, assim, 
muitos incautos ao ateísmo e ao materialismo.  
Isto explica a brutal transformação que o evolucionismo consegue realizar a 
partir de crianças inocentes, cujo bom senso inato lhes diz que uma 
explosão só desorganiza, só destrói as áreas atingidas. Tais crianças são 
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devolvidas à sociedade, após anos de doutrinamento, na forma adulta, 
convictas de que o imenso universo que nos abriga é o resultado de uma 
explosão aleatória em seus efeitos, a que evolucionistas dão o nome de "Big-
Bang"...”  
“O falso não pode subsistir na presença do verdadeiro. Por isso, argumentos 
genuinamente científicos se constituem na melhor arma contra a pseudo-
ciência.  
Como jovem, você está preparado para dar aos seus colegas o apoio de que 
eles necessitam para escapar da influência perniciosa da teoria da evolução?  
Como pai e educador, você é capaz de responder às interrogações sobre as 
nossas origens de modo convincente?  
Como pastor, você está preparado para orientar os jovens de sua igreja, 
assediados nos bancos escolares pelo evolucionismo?  
Como discípulo de Jesus, você sabe como proceder para ajudar os que 
sucumbiram diante da arrogância do evolucionismo, permitindo-lhes reavaliar 
a questão das origens e preparando-os para um encontro com o Criador? “ 
(Grifo do autor) 
  

COMENTÁRIOS: 

  Nesta excelente matéria nota-se a preocupação com a 
doutrina que vem sendo pregada às nossas crianças, aos 
nossos jovens e também aos adultos, nas nossas escolas e 
pela mídia em geral; mostra também preocupação com o 
preparo dos pais e com o preparo dos líderes religiosos, no 
que concerne à orientação dos filhos e dos fiéis, 
respectivamente. 
 
 
 Esta matéria, publicada na Internet, é da Frente Universitária 
Lepanto (Mauro Corrêa) 

 
“Desde as primeiras séries de nossos estudos vimos sendo 

familiarizados com uma explicação – no mínimo estranha – sobre a origem da 
vida: a teoria da evolução de Charles Darwin, soberana nos manuais de 
colégio.  

No entanto, um grande número de escolas norte-americanas está 
excluindo de seus currículos o ensino do darwinismo. O motivo? Um fato 
certamente de pouca importância – e talvez por isso nunca seja mencionado 
no Brasil – : a evolução das espécies jamais foi provada 
cientificamente...”  

“...São extraordinárias as falhas e incongruências da teoria 
darwiniana. Há muito, ela deixou de ser unânime entre os pesquisadores, pois 
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carece de métodos científicos e vem sendo desmentida por vários ramos da 
ciência. A paleontologia é atualmente o principal argumento contra tal teoria.  

Observando o documento fóssil, fica claro a existência de uma 
sucessão hierárquica das formas de vida ao longo do tempo. Quanto mais 
antigos os estratos fósseis, mais inferiores são as espécies da escala 
biológica.  

Esse aumento da complexidade das formas de vida no decorrer da 
história é bastante utilizado pelos evolucionístas como uma argumento a favor 
de suas hipóteses. Coloca-se esses animais em seqüência e tem-se a 
impressão de que uns descendem dos outros, como se constituíssem um 
filão genealógico, desde as formas de vida mais simples, até as atuais.  

Mas há um problema que não pode ser ignorado: se a evolução de 
uma ameba, ao longo da história, deu-se de modo a resultar em seres mais 
complexos até chegarmos à vastidão infindável de organismos que temos 
hoje, então seria imprescindível que tenham existido milhares de formas de 
transição dos seres, passando de uma espécie até se tornarem outra, 
sucessivamente.  

No que dependesse de Darwin seria assim. Entretanto, nunca foram 

encontrados esses animais de transição ⎯ os elos perdidos ⎯ entre as 
espécies.  

Essa descontinuidade no registro fóssil é tão contundente para o 
evolucionismo, que o próprio Darwin afirmou que “talvez fosse a objeção mais 
óbvia e mais séria” à sua teoria. A confirmação da hipótese evolucionista ficou 
condicionada ao encontro dos elos perdidos. Mas passaram-se dois séculos 
e ainda continuam perdidos.  

Quando vemos o aparecimento de novidades evolutivas, ou seja, o 
aparecimento de novos grupos de plantas e animais, isso ocorre como um 
estrondo, isto é abruptamente. Não há evidências de que haja ligações entre 
esses novos grupos e seus antecessores. Até porque, em alguns casos, 
esses animais estão separados por grandes intervalos de até mais de 100 
milhões de anos.  

O Dr. G. Sermont, especialista em genética dos microorganismos, 
diretor da Escola Internacional de Genética Geral e professor da Universidade 
de Peruggia e R. Fondi, professor de paleontologia da Universidade de Siena, 
no livro Dopo Darwin. Critica all’ evoluzionismo, afirmam nesse sentido que: “é 
se constrangido a reconhecer que os fósseis não dão mostras de 
fenômeno evolutivo nenhum... Cada vez que se estuda uma categoria 
qualquer de organismos e se acompanha sua história paleontológica... acaba-
se sempre, mais cedo ou mais tarde, por encontrar uma repentina interrupção 

exatamente no ponto onde ⎯ segundo a hipótese evolucionista ⎯ 
deveríamos ter a conexão genealógica com uma cepa progenitora mais 
primitiva. A partir do momento em que isso acontece, sempre e 
sistematicamente, este fato não pode ser interpretado como algo secundário, 
antes deve ser considerado como um fenômeno primordial da natureza.”  

O exemplo mais gritante de descontinuidade no registro fóssil é o 
que encontramos na passagem do Pré-Cambriano (primeira era geológica), 
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para o Cambriano. No primeiro encontramos uma certa variedade de 
microorganismos: bactérias, algas azuis etc. Já no Cambriano, 
repentinamente, o que surge é uma infinidade de invertebrados, muito 
complexos: ouriços-do-mar, crustáceos, medusas, moluscos... Esse 
fenômeno é tão extraordinário que ficou conhecido como “explosão 
cambriana”.  

Ora, se a evolução fosse uma realidade, o surgimento dessa vasta 
gama de espécies do Cambriano deveria imprescindivelmente estar precedida 
de uma série de formas de transição entre os seres unicelulares do Pré-
Cambriano e os invertebrados do Cambriano. Nunca foi encontrado nada no 
registro fóssil. Esse é, aliás, um ponto que nenhum evolucionista ignora.  

Outro fato é que os organismos sempre permanecem os mesmos, 
desde quando surgem, até a sua extinção e quando muito, apresentam 
variações dentro da própria espécie.  

Ainda mesmo que um animal apresentasse características de dois 
grupos diferentes, não poderia ser tratado como um elo real enquanto os 
demais estágios intermediários não fossem descobertos.  

A riqueza das informações fósseis vem servindo contra os 
postulados evolucionístas. Várias hipóteses de seqüências evolutivas foram 
descartadas ou modificadas, por se tratarem de alterações no registro fóssil 
(tal como a evolução do cavalo na América do Norte).  

O próprio pai da paleontologia, o Barão de Couvier, vislumbrou, 
nessa sucessão hierárquica do dos seres vivos, ao invés de uma evolução, 
uma confirmação da idéia bíblica da criação sucessiva. As grandes durações 
da história geológica, que à primeira vista parecem favorecer as especulações 
dos evolucionístas, fornecem, muito pelo contrário, objeções.  

Cabe lembrar que Santo Agostinho, analisando a criação em seis 
dias no Gênesis, tem o cuidado de não interpretar dia como intervalo de 24 
horas. O Santo Doutor interpreta dia como sendo luz, e luz dos anjos 
testemunhando a criação de Deus. Os seis dias falam de uma ordem na 
criação, e não propriamente de uma medida de tempo...”  

“...Outra objeção à filogênese (evolução genealógica) é apresentada 
pelos fósseis vivos. Qual a razão que levou várias espécies, gêneros e 
famílias a atravessarem muitos “milhões de anos” (nas contas dos 
evolucionistas, é claro), sem sofrer o processo evolutivo que os evolucionístas 
gostariam de encontrar?  
O celacanto é um peixe que aparece em estratos de 300 milhões de anos 
atrás. Conhecem-se fósseis desse peixe até em estratos do começo da era 
cenozóica, isto é, até 60 milhões de anos atrás. Pensava-se que o celacanto 
tivesse existido durante esse intervalo de tempo de 240 milhões de anos. 
Acontece que de 1938 para cá, vários espécimes, vivos e saudáveis, foram 
pescados no Oceano Índico. 

Quer dizer: esse peixe atravessou 300 milhões de anos até nossos 
dias, enquanto que, de acordo com os evolucionístas, ao longo dessa duração 
houve evoluções de peixes em anfíbios, anfíbios em répteis, e répteis em 
mamíferos. (Obs: para o presente estudo, utilizamos a contagem de tempo 
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hipotética dos evolucionistas. Sem que isso signifique uma adesão a esses 
números que buscam justificar a evolução).  

Os foraminíferos e radiolários são seres unicelulares, cujas 
carapaças são responsáveis por grandes espessuras nas rochas 
sedimentárias. Os foraminíferos constituem uma das ordens biológicas que 
aparecem no Pré-Cambriano e que existe até hoje. Vários organismos se 
extinguiram ao longo do tempo que vai da era paleozóica superior a nossos 
dias.  

Também fato científico estranho à Teoria. Porque esta faz remontar 
a origem dos animais pluricelulares aos animais unicelulares. Como explicar, 
então, que os foraminíferos e radiolários não se transformaram em animais 
pluricelulares, ao longo de tão dilatada história biológica? Grande mistério...”  

   
“...Alguém poderia perguntar: e a seleção natural, ocorre? Sim, 

ocorre. Mas não como Darwin a concebeu. Vejamos o famoso exemplo das 
mariposas da Inglaterra. Inicialmente elas tinham coloração clara. Acontece 
que a Revolução Industrial trouxe grande emissão de poluentes e os troncos 
das árvores ficaram mais escuros. Decorrido algum tempo, as mariposas 
teriam “evoluído”, tornando-se escuras.  

Durante muito tempo, insistia-se que esse fosse um nítido caso de 
evolução. Mas o advento da genética mendeliana encarregou-se de negá-lo. 
Sabe-se hoje que, qualquer mudança nas características de uma espécie só 
ocorre por estar “contida” no seu material genético e a variação dar-se-á nos 
limites da carga genética dessa espécie, não passando disso. É o que 
aconteceu com as mariposas inglesas.  

Elas eram claras e tornaram-se escuras porque em seu conjunto 
genético havia uma variação genética para a cor escura. As mariposas 
continuavam e continuam sendo mariposas. Assim como continuam a 
nascer mariposas claras.  

Não houve, portanto, evolução. Na verdade, a seleção natural 
ocorre para que os seres permaneçam vivos em um meio ambiente 
cambiante. E à medida que possibilita a predominância das características 
mais vantajosas ou superiores em um determinado meio, torna os indivíduos 
mais parecidos e não mais diferentes. Portanto, não opera, uma 
diversificação. Ela trabalha como uma força conservadora.  

Ademais, se a evolução existisse realmente, a seleção natural se 
encarregaria de barrar o seu processo, pois os seus mecanismos de atuação 
são antagônicos. Um ser vivo que desenvolvesse uma característica nova 
(patas, asas, olhos...) não se beneficiaria enquanto ela não estivesse 
absolutamente desenvolvida. Ao contrário, seria prejudicial. Por que a seleção 
natural iria favorecer um animal com um órgão em formação? Essa 
característica nova, além de não cumprir as funções da estrutura que a deu 
origem, ainda não desempenha a sua própria função porque ainda está em 
desenvolvimento.  

Assim, pela teoria da evolução houve evoluções de peixes em 
anfíbios, anfíbios em répteis, e répteis em mamíferos e aves. Ora, um peixe 
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que estivesse desenvolvendo características de anfíbios, patas por exemplo, 
nem nadaria e nem se locomoveria com destreza porque suas nadadeiras 
estariam se convertendo em patas. Pois bem, a seleção natural se 
encarregaria de eliminá-lo, por sua debilidade...”  

   
“...Quando ficou patente que a seleção natural por si só era incapaz 

de explicar o processo evolutivo as mutações foram escolhidas como uma 
tentativa de salvar a teoria evolucionista.  

As mutações constituem a única hipótese potencialmente capaz de 
gerar uma característica nova. Entretanto, elas não ocorrem para adaptar o 
organismo ao ambiente e nem há condições de se saber o gene a sofrer 
mutações. É um processo absolutamente fortuito.  

Erros de leitura do DNA – o que é realmente raríssimo – causam as 
mutações. A mutação só acontece se a alteração no DNA modificar o 
organismo. Em geral, esses erros não provocam nenhum resultado porque o 
código genético está engendrado de modo tão formidável, que torna neutras 
as mutações nocivas. Mas quando geram efeitos, eles são sempre negativos.  

Com efeito, não há registro de mutações benéficas e a possibilidade 
delas existirem é tão reduzida que pode ser descartada. Em seres humanos, 
existem mais de 6 mil doenças genéticas catalogadas, por exemplo, 
melanoma maligno, hemofilia, alzheimer, anemia falciforme. Essas doenças – 
e grande parte das catalogadas – foram localizadas nos genes 
correspondentes. Assim se todas as mutações que as causaram fossem 
corrigidas, teríamos uma espécie de homem perfeito. Esse é, aliás, um indício 
de que esse homem perfeito tenha existido, como é ensinado no Gênesis.  

A genética, ao invés de corroborar a hipótese evolucionista, 
desacreditou-a ainda mais. Atestou a impossibilidade de que um organismo 
deixe de ser ele mesmo. As famosas experiências do biólogo T. Morgam com 
a mosca da fruta (geralmente citadas em manuais escolares) elucidam muito 
bem essa questão: As mutações, em geral, mostram deterioração, desgaste 
ou desaparecimento geral de certos órgãos; nunca desenvolvem um órgão ou 
função nova; a maioria provoca alterações em caracteres secundários tais 
como cor dos olhos e pelos, sendo que, quando provocavam maiores 
modificações, eram sempre letais; os mutantes que se equiparam à mosca 
normal, no que diz respeito ao vigor, são uma minoria e, mutantes que 
tenham sofrido um desenvolvimento realmente valioso na organização 
normal, em ambientes normais, são desconhecidos...”  (Grifo do autor) 
  

COMENTÁRIOS: 
A matéria da Lepanto, embora dê a entender em uma   

criação da terra em bilhões de anos, em vastas eras, mostra a 
fragilidade da teoria da evolução, mostra a ausência de 
fósseis interligando as espécies (“elos perdidos”). É muito 
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abrangente e de fácil entendimento, menciona até o caso das 
mariposas Biston, da Inglaterra. Muito boa matéria. 
 

 

Esta matéria foi publicada na Internet pelo “Edificador” 
(Sergionline)   

 
"O homem veio do macaco". Não é o que cristãos pensam, mas o que 
muitas vezes são obrigados a ler ou ouvir desde criança. Livros, revistas e 
documentários "científicos" apresentam o ser humano dessa forma, igualado 
ao resto dos animais. Apresentam com tanta naturalidade e segurança que 
não sentem nenhuma necessidade de explicar por que motivo temos de ser 
vistos dessa maneira tão longe da posição de dignidade e respeito que Deus 
nos deu na criação. É como se as idéias de Darwin a respeito da origem do 
homem fossem verdades irrefutáveis...” 
“...Até mesmo na escola, temos de aceitar essa idéia oficial, sem poder 
questionar. É uma heresia consagrada e respeitada. Lembro-me de que 
quando estudei pela primeira vez essa questão, fiquei chocado com o fato de 
que meu livro escolar afirmasse com muita autoridade que o homem veio do 
macaco. Li sem acreditar que eu teria de me submeter a esse tipo de ensino 
sem fundamento real. Levei minha Bíblia à sala de aula e quando o professor 
mencionou que o homem veio do macaco, pedi-lhe educadamente permissão 
para dar minha opinião.Li o primeiro capítulo inteiro do livro de Gênesis. 
 A classe inteira escutou. Mas o professor de ciência, com sua posição de 
autoridade e vantagem, logo explicou que ninguém podia provar "a teoria de 
que Deus criou o mundo e o ser humano". É assombroso o fato de que 
podemos reconhecer como perigoso um espírita ensinando suas idéias a 
nossos filhos, mas não conseguimos perceber o perigo de um professor que 
joga ao chão, diante de alunos inocentes, o valor de verdades tão importantes 
à nossa existência.  
 A autoridade da Palavra de Deus é tratada, até mesmo diante de crianças 
cristãs, como se não fosse válida no mundo real...” 
“... Nos Estados Unidos, um professor de escola pública foi processado por 
mostrar aos alunos os erros da teoria da evolução. Ele comenta: "Se algo na 
ciência de repente se torna tão sagrado que não se pode questionar, então já 
não é mais ciência. O que quero mesmo não é ensinar o criacionismo [o 
ensino de que Deus é o autor da criação]; quero apenas ensinar as falhas do 
darwinismo." Ele foi legalmente impedido de falar na escola a respeito dos 
erros da teoria da evolução.2 Ele foi  perseguido apenas por questionar um 
tabu "científico". Imagine então o que lhe aconteceria se ele tentasse ensinar 
para as crianças que há um Deus Criador…Por que tanta oposição, em nome 
da ciência, à realidade de um Deus Criador?  
A verdadeira ciência não contradiz a Bíblia. O que contradiz a Bíblia é a 
interpretação e as opiniões pessoais de cientistas que rejeitam a Deus. Não 
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existe uma guerra entre a ciência e Deus. O que existe são cientistas que 
não aceitam a Deus e usam seu conhecimento para negar a existência e o 
poder criador desse Deus. No entanto, é de surpreender o modo como eles 
conseguem impor suas idéias como se fossem verdades absolutas, 
considerando que, de acordo com o jornal inglês The Observer, até mesmo 
entre os cientistas adeptos da evolução há divisão sobre a questão. De fato, 
não há um consenso acerca das suposições da evolução. 
Enézio E. de Almeida Filho, em seu excelente artigo, "Teoria da evolução, 
desnudando Darwin: ciência ou fé?", comenta: É engraçado e até irônico: um 
sapo ser beijado por uma princesa e transformado em príncipe, é história da 
carochinha. Agora, um suposto ser unicelular (inobservado) ao longo de 
bilhões de anos se transformar em Australopithecus e depois em Charles 
Darwin (inobservado), isso sim, é considerado ciência? Não são 30 dias de 
debates. São 38 anos. Jornalistas científicos deveriam considerar o 
questionamento levantado por G. A. Kerkut, um evolucionista, em relação à 
evidência inadequada de sete importantes inferências evolucionistas. 1. 
Coisas não vivas deram origem a organismos vivos; 2. A abiogênese ocorreu 
uma vez; 
Os vírus, bactérias, plantas e animais são todos inter-relacionados; 4. Os 
protozoários deram origem aos metazoários; 5. Vários filos de invertebrados 
são inter-relacionados; 6. Os invertebrados deram origem aos vertebrados; e 
7. Peixes, répteis, aves e mamíferos tiveram origem ancestral comum. Até 
hoje, nenhum cientista evolucionista solucionou estas dificuldades teórico-
empíricas. Percebe-se, contudo, no que é veiculado nas reportagens 
científicas, uma certa preocupação quanto aos tempos verbais: todos no 
condicional.  
Isso é bom porque não atribui como "fato," determinadas descobertas. 
Contudo, não é salientado para os leitores quais aspectos da teoria neo-
darwinista estariam sendo corroborados e questionados. Por que essa 
omissão? O que se vê no jornalismo científico, supostamente objetivo, é um 
jornalismo ideologicamente naturalista mascarado de jornalismo científico. 
Pseudojornalismo científico a ser desmascarado. Com muito rigor científico. 
Apesar das falhas evolucionistas, nas provas escolares de ciência, as 
perguntas sobre a questão da origem do homem exigem, oficialmente, que se 
dê uma resposta de acordo com a teoria da evolução. Quem pensa diferente 
é obrigado a guardar para si suas convicções...”  
“...Pudemos ver então que nem todos os cientistas aceitam as idéias da 
evolução. Mas o que dizer do homem que as inventou? Refletindo em tudo o 
que havia feito, no fim da vida Charles Darwin confessou: "Eu era jovem e 
minhas idéias não estavam formadas. Não quis saber de perguntas nem 
sugestões e o tempo todo me surpreendia com tudo o que estava fazendo. 
Para meu espanto, minhas idéias se espalharam como um incêndio florestal. 
As pessoas fizeram delas uma verdadeira religião...” 
“...Em sua juventude, ele se desviou do cristianismo, "descobriu" a teoria da 
evolução, mas no fim mudou de rumo. Todos têm o direito de mudar para 
melhor, não? Um dia, depois de falar sobre a santidade de Deus e da 
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grandeza da Bíblia, Darwin confessou o que era mais importante para ele: 
"Cristo Jesus e sua salvação. Não é esse o melhor assunto?" O fato mais 
importante na vida de Darwin é que no fim ele se desviou de suas próprias 
idéias evolucionistas. Só um tolo não faria isso. Então, por que indivíduos 
aparentemente inteligentes conseguem se apegar ao que Darwin acabou 
abandonando?...” Para as muitas pessoas que perguntam como é possível 
que indivíduos "estudados" consigam acreditar que o homem veio do macaco, 
talvez a melhor resposta seja o que o escritor George Orwell disse: "há 
coisas tão tolas que só os intelectuais conseguem crer"…” Dos termos 
grifados na matéria, somente o último consta do original. 
  

COMENTÁRIOS: 

 Aqui vemos também uma preocupação com essa 
doutrina maléfica que está sendo ensinada nas escolas; e 
mostra ainda por quê a teoria da evolução não é uma ciência.  
 
 
 Esta matéria são trechos da entrevista que o Centro 
Apologético Cristão de Pesquisas realizou com o Dr. Michael Behe, 
Adjunto de Bioquímica na Lehigh University, autor do best-seller “A 
Caixa Preta de Darwin”. 

 
“...RI: Que benefícios pessoais você recebeu através da conferência da 
Simples Criação?  
 
Behe: Bem, eu encontrei várias pessoas que eu só conhecia por e-mail. Eu 
pude ver também como o projeto inteligente poderia ser aproveitado em 
outras disciplinas.  

Eu assisti a uma palestra de um biólogo da Alemanha chamado 
Siegfried Scherer, e ele mostrou slides de animais híbridos, cruzamentos 
entre espécies que normalmente não ocorrem na natureza. Uma imagem que 
particularmente me impressionou foi um cruzamento entre uma zebra e um 
animal que parecia um cavalo. Quando eu vi a imagem disse a mim mesmo, 
"Bem, veja, essa é a imagem do cruzamento entre um burro e uma zebra". 
Mas não era, era um cruzamento entre um cavalo e uma zebra, mas 
simplesmente se parecia com um burro. A sua ideia principal é que já existe 
uma variação oculta presente nos animais que pode explicar muitas das 
características do mundo biológico que nós vemos. E esta era uma idéia 
totalmente nova para mim, e pelo que eu sei, está inexplorada...” 
 
“...RI: Que impacto tem o livro de Michael Denton Evolution: A Theory in 
Crisis [Adler & Adler, 1986]  em sua jornada? 
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Behe: “...Porém ao redor de 1987, eu li Evolution: A Theory in Crisis 
(Evolução: Uma Teoria em Crise) de Michael Denton. O livro me chocou 
porque ele disse que havia problemas enormes com a teoria evolutiva sem 
serem discutidos. De fato, havia uma boa chance de que a teoria estava 
incorreta; ela não poderia realmente descrever como a vida surgiu. Quando 
eu li o livro fiquei furioso; estava chateado porque eu percebi que muito da 
minha visão de mundo não estava baseada em ciência, mas sim naquilo que 
as pessoas diziam, "Bem, sim, este é o modo que aconteceu. Não se 
preocupe sobre isto. Talvez você não saiba como aconteceu, mas alguém 
sabe. 
Bem, ler o livro de Denton me fez perceber que ninguém mais conhecia os 
problemas. E dali em diante eu fiquei cada vez mais interessado nisso. Eu 
procurei no meu próprio campo da bioquímica e na Academia Nacional de 
Ciências e no Jornal de Biologia Molecular e lugares como esses por 
pesquisas que pudessem dizer como estes sistemas bioquímicos foram 
gradualmente reunidos. Eu descobri rapidamente que tais documentos não 
existiam. Assim, com o passar do tempo eu desenvolvi a idéia que de fato 
estes sistemas eram o resultado de um projeto inteligente...”  
 
“...RI : Qual é o tema básico de 'A Caixa Preta de Darwin”? 
 
 
Behe: Em ciência, uma caixa preta é uma máquina, dispositivo, ou sistema 
que faz algo, mas você não sabe como funciona; é completamente misterioso. 
Pode ser misterioso porque você não pode ver dentro ou porque você 
simplesmente não pode compreendê-lo. Para Darwin e para seus 
contemporâneos do século XIX a célula era uma caixa preta. A célula que 
agora nós sabemos ser a base da vida era simplesmente muito pequena, e a 
ciência daquela época não tinha nenhuma ferramenta para investigá-la; os 
microscópios daquele tempo ainda eram bem grosseiros e as pessoas podiam 
ver só os contornos de uma célula. Assim, muitos cientistas pensaram que a 
célula era bastante simples, como uma gota de geléia microscópica...” (Grifo 
do autor) 
 
 

COMENTÁRIOS: 
O Dr. Michael Behe fala com conhecimento de causa 

e mostra a farsa dos evolucionistas que são baseados na 
teoria de Darwin. O Dr. Behe Publicou o livro “A Caixa Preta 
de Darwin”, denunciando essa farsa.   
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 Esta excelente matéria foi elaborada pelo casal Dr 
Raymond G. Bohlin, Diretor do Probe Ministries, (formado em 
B.S, zoologia pela Universidade de Ilinois, formado em M.S. 
genética da população pela Universidade do Norte do Texas e 
formado em M.S., PhD em biologia molecular pela Universidade 
do Texas em Dallas) e sua esposa Sue Bohlin, oradora, 
conferencista, professora de bíblia, calígrafa profissional. 
 
“Problemas com Teoria Evolutiva  
Por que é o problema de evolução em primeiro lugar? Alguém lhe perguntou 
uma vez, " Em que eu deveria acreditar?" Você se lembra o que respondeu?  
Basicamente eu disse que você deveria acreditar no que há evidência para 
tal. Depois de gastar anos estudando evolução como bacharel, mestre, e 
programas doutorais, eu posso lhe falar que, em primeiro lugar, há evidências 
de mudanças em organismos quando eles se adaptam a situações diversas.  
Segundo, há evidência que uma nova espécie surge. Nós vemos novas 
espécies de moscas-de-fruta, roedores, e até mesmo pássaros. Mas quando 
a espécie original é uma mosca-de-fruta, a nova espécie ainda será uma 
mosca-de-fruta. Estes processos não nos falam como temos cavalos, 
pássaros e pica-paus.  
Terceiro, no registro fóssil, há só algumas transições registradas entre os 
principais grupos de organismos, como entre répteis e pássaros, e mesmo 
assim há dúvidas, até entre os evolucionistas. Se a teoria evolutiva fosse 
certa, deveria haver muitos deles.  
Quarto, não há nenhuma resposta evolutiva para a origem de adaptações 
complexas como a língua do pica-pau; ou vôo dos pássaros, mamíferos, 
insetos, e répteis; ou as mudanças natatórias nos peixes, mamíferos, répteis, 
e os invertebrados marinhos. Estas adaptações aparecem no registro fóssil 
sem transições. E quinto, não há nenhum mecanismo genético para estas 
amplas mudanças evolutivas. A teoria de evolução da ameba para o homem é 
uma hipótese feita sobre pouquíssimos dados.  
Assim o problema com a evolução é que é uma teoria mecânica sem um 
mecanismo, e não há nenhuma evidência para as grandes alterações da 
ameba para o homem. 
 
evolução do cavalo  
Eu tenho um livro de biologia da oitava série de nosso filho aqui. Todo livro 
desse tipo tem essa história do cavalo. Isso sempre foi oferecido como uma 
prova da evolução. O que você me diz?  
Não prova quase nada sobre essa teoria. David Raup, do Museu de Campo 
de História Natural de Chicago, diz:  
Nós estamos a aproximadamente 120 depois de Darwin, e o conhecimento do 
registro fóssil foi grandemente foi ampliado. Ironicamente, nós temos menos 
exemplos de transição evolutiva do que no tempo de Darwin. Com isto eu 
quero dizer que alguns dos exemplos clássicos de mudanças darwinianas, 
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como a evolução do cavalo na América Norte, tiveram que ser descartadas ou 
modificadas como resultado de uma informação mais detalhada. (1) 
Não há nenhuma sucessão de fósseis evoluindo no cavalo. A história da 
evolução do pequeno cavalo de 60 milhões de anos atrás para o cavalo de 
hoje foi chamado pura ficção. O que se pode mostrar é a transição de uma 
cavalo menor para um grande. Mas esta não é nenhuma mudança evolutiva 
significante, e ainda levou uns 60 milhões de anos. Nada se diz como o 
cavalo evoluiu de um pequeno mamífero como o musaranho 
. 
Órgãos homólogos?: o que são eles?  
Órgãos homólogos são órgãos ou estruturas de organismos diferentes que 
têm a mesma ou semelhante função. Os evolucionistas dizem que esta 
semelhança é devido a ascendência comum. A pergunta é: esses órgãos 
existem e funcionam por causa dessa ascendência comum ou por causa de 
um simples desígnio comum. Em outras palavras, eles existem deste modo 
porque estão relacionados uns aos outros, ou eles foram projetados para 
executar uma função semelhante? A homologia não é um problema para os 
criacionistas; nós temos uma explicação diferente, mas razoável. É o 
resultado de um desígnio comum, não uma ascendência comum.  
Há vestígios de órgãos, algum que nos leve a um distante passado evolutivo? 
Eu me lembro de ser ensinado que o cóccix, o osso-sacro, permanece da 
época quando éramos macacos. E o apêndice, a mesma coisa—nós 
precisamos dele quando estávamos evoluindo, mas nós não precisamos dele 
agora. Esses órgãos são vestígios de nossa época evolutiva. Uma vez que 
nós não os usamos, perderam seu uso; eles se tornaram vestígios de sua 
função original, de acordo com teoria evolutiva.  
Sim, de acordo com a evolução. Mas nós descobrimos que estas estruturas 
têm uma função. O principal exemplo é o que você mencionou, o osso-sacro. 
O cóccix serve como um ponto de junção para vários músculos pélvicos. 
Você não poderia se sentar muito bem ou de forma confortável sem o osso-
sacro.  
Também pensou-se por muito tempo que o apêndice era um órgão que 
restou como vestígio e não tem nenhuma função em nossos corpos, mas 
vemos agora que ele faz parte do sistema de imunidade do organismo. Tem 
uma função. É verdade que você pode viver sem ele. Porém, ao estudarmos o 
apêndice, vimos que ele permanece sem ser infectado e pode estar servindo 
um propósito muito útil.  
Então, em outras palavras, "órgãos que restam como vestígio" não são 
necessariamente inúteis; nós somente podemos não ter descoberto sua 
finalidade ainda.  
Sim, várias vezes chamamos esses órgãos de "órgãos que restam como 
vestígio" porque nós nunca nos preocupamos em estudá-los por causa de seu 
pequeno tamanho. Agora nós achamos que coisas como o cóccix e o 
apêndice realmente tem uma função. E se eles têm uma função, então nós 
não os podemos chamar que resta como vestígio; eles não são resquícios de 
nosso passado evolutivo.  
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Eu estou vendo figuras de embriões nesse livro que são bem parecidos. A 
explicação do livro é que eles são assim por causa de sua origem ancestral 
comum. Bem, parece que isto apóia a teoria da evolução, não é? O que é, 
portanto?  
Definitivamente, não. O desenvolvimento embriológico não segue a história de 
nosso passado evolutivo. Essa idéia foi provada errada há 50 ou 60 anos 
atrás. Infelizmente, esse erro continua nos livros escolares. Obviamente, há 
um pouco de semelhança entre espécies em desenvolvimento embriológico; 
por exemplo, entre mamíferos, répteis, anfíbios, e pássaros. Isso é porque 
todos eles começam de uma única célula. À medida que se desenvolvem , 
eles ficam menos semelhantes. Isso é exatamente o que você esperaria de 
um evolucionista ou de uma perspectiva criacionista...” (Grifo do autor) 
  

COMENTÁRIOS: 
 Nesta matéria, com impressionante clareza e 
consequentemente facílimo entendimento, os autores ensinam 
como responder às perguntas de nossos filhos sobre a teoria 
da evolução. Citam, ainda a clássica “evolução” dos 
cavalos, que é o carro-chefe do evolucionismo. Eles têm 
autoridade intelectual e espiritual para falar sobre o assunto.  
 

Neste pequeno trecho de matéria, de um adepto do 
evolucionismo, nós vamos perceber que esta pessoa não 
entende nada de Deus e da criação e muito menos de acaso e 
evolução. Ele mesmo, no afã de destronar Deus, chega à 
conclusão, sem perceber, que a evolução é uma farsa. 

 
“.NÃO EXISTE CRIAÇÃO 

1) Nunca ninguém jamais viu algo surgir do nada, ou uma 
transformação tão radical quanto um organismo complexo 
como o humano surgir do barro. Isso não existe na natureza. 
Portanto a explicação religiosa criacionista é inaceitável no 
pensamento científico.  

 
2) Tudo o que vemos na natureza é resultado de processos     
    progressivos, estruturas muito simples podem parecer "surgir"    
    rapidamente, mas estruturas complexas só surgem aos poucos,  
    construídas passo a passo por processos lentos. 

 
2) Lenta e progressivamente os seres vivos nascem e crescem, 

uma semente se torna uma imensa árvore e um aglomerado de 
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células menores que a cabeça de um alfinete se tornam 
grandes animais...” (Grifo do autor) 
  

COMENTÁRIOS: 
 Caros leitores, vimos como nesses três pequenos 
parágrafos selecionados, o autor desta matéria, que 
demonstra ser um ateu e adepto do evolucionismo, no afã de 
destronar Deus, só  conseguiu mesmo provar que a evolução 

não é possível. Quando ele diz no 1º parágrafo: “Nunca 

ninguém jamais viu algo surgir do nada...”. Mas não é exatamente 
isso que ele está falando e a teoria da evolução prega? 
 
  “Há 13 bilhões de anos não havia nada: nem tempo, nem 
espaço era tudo trevas; então surgiu uma luz do nada que estava sob 
forte pressão...”  (Ver visão evolucionista – ORIGEM – Universo – Pág    ). 

  
Já no 2º parágrafo ele admite que estruturas mais simples de 
vida podem surgir do nada, não que Deus possa criá-las, 
mas surgir ao acaso e, com o tempo, por processos lentos e 
progressivos na natureza (mas que natureza? A que não 
existe ou a que Deus criou? Ou a que surgiu do nada?), 
tornarem-se estruturas altamente complexas.  (Este parágrafo 
anula o primeiro ou o primeiro anula este). 
 No 3º parágrafo ele volta a dizer que seres vivos 
nascem do nada e crescem (percebam que não é por obra de 
Deus e sim do mero acaso). Ele diz também que uma 
semente se torna uma imensa árvore, mas não diz de onde 
vem essa semente que, logicamente, só poderia vir de uma 
árvore (que nós sabemos que Deus as criou já adultas –  
“...árvores frutíferas que dêem fruto segundo a sua espécie, cuja 

semente esteja nele...” (Gn 1.11) (grifo do autor) Observação: ele 
parece desconhecer que a semente é altamente complexa, 
talvez mais do que a própria árvore. Por fim, fala de células 
menores que a cabeça de um alfinete (na verdade são 
microscópicas) que se tornam grandes animais. Realmente a 
célula é a menor porção viva de matéria, mas isso não quer 
dizer que ela seja simples como um “pingo de geleia 
microscópico”. O que ele parece não saber é que as células 
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são bastante complexas também, (uma única célula é mais 

complexa do que uma cidade igual a São Paulo, por exemplo). 
Também não disse de onde essas células veem. Enfim, de 
tudo o que ele disse, o mais importante é que ficou 
evidenciado que o evolucionismo sempre foi e sempre será 
uma farsa, com o único objetivo de destronar Deus. Muitos 
adeptos do evolucionismo, como esta pessoa, são adeptos 
unicamente por estar contra Deus, mesmo sem entender nada 
de criação e evolução. Essa pessoa fala como se fosse  
ciência. É mais um daqueles revoltados com Deus por algum 
motivo. 
 
 
 Este é um trecho de uma matéria publicada na Internet 
por Seara da Ciência. 

 
“...Os processos que descrevi na apostila anterior permitem calcular a idade 
das rochas, que é o tempo decorrido desde que elas se solidificaram pela 
última vez. Portanto, depois que a Terra esfriou, transcorreu um tempo igual 
a, no mínimo, a idade da rocha mais velha que existe. Isto é, a idade da 
Terra deve ser obtida somando o tempo de esfriamento (1,5 bilhão de anos) 
com a idade da rocha mais velha que se encontre.  
As rochas mais antigas encontradas na Terra, que são granitos da África do 
Sul, foram datadas em cerca de 3,8 bilhões de anos. Portanto, a Terra deve 
ter, no mínimo, uns 4,3 bilhões de anos...”  
“...Mais um teste bem interessante consistiu na medida da idade de pedras 
trazidas da Lua pelos astronautas. Ninguém ficou muito surpreso quando as 
datações dessas rochas indicaram valores em torno de 4,6 bilhões de anos.” 
(Grifo do autor)  
         

 COMENTÁRIOS: 

 Percebam os leitores que quanto mais se tenta provar 
o acaso e o evolucionismo, mais se confirma a veracidade 
bíblica e o criacionismo. A terra é datada atualmente pelos 
cientistas em 4,6 bilhões de anos e, segundo a matéria acima, 
ninguém ficou muito surpreso (no mundo científico) quando a lua 
também foi datada em 4,6 bilhões de anos, pela análise das 
pedras trazidas de lá. Se os evolucionistas não ficaram muito 
surpresos, os criacionistas não ficaram nada surpresos, pois 
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está tudo de acordo com a bíblia, conforme já foi explicado 
anteriormente, ou seja, os cientistas fazem o que sabem fazer, 
analisando as rochas e obtendo a idade aparente da terra ou 
da lua que não é a real; mas isso não implica dizer que eles 
estão errados, pois eles levam desvantagem por conhecerem 
apenas o lado humano. Os criacionistas não ficaram nada 
surpresos porque sabem que a lua foi criada ao mesmo 
tempo que a terra, com a diferença de apenas quatro dias. Se 
os evolucionistas tivessem conhecimento de Deus eles 
poderiam datar, cientificamente, a lua em 4.599.999,996 
(quatro bilhões, quinhentos e noventa e nove milhões, 
novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e seis 
dias). 4 dias a menos do que a terra, pois é a idade que ela 
aparenta ter. Eu penso que quando os cientistas 
reconhecerem o seu criador, aquele que lhes deu a sabedoria 
científica, eles conseguirão decifrar os mistérios de todo o 
universo que lhes seja permitido por Deus.  
 
 Abaixo vão transcritos alguns trechos do maravilhoso 
livro do Dr. John C. Whitcomb – A Terra... De Onde Veio?, 
publicado pela Editora Fiel, da Missão Evangélica Literária – 
Edição 1992. O Dr. Witcomb é graduado com honras pela 
Universidade de Princenton em História Antiga e Européia; foi 
professor do Antigo Testamento e Teologia do Grace 
Theological Seminary – Indiana. (um ex-evolucionista). 

 
 “...Nossa dificuldade para entender a doutrina da criação não 

provém tanto do fato que somos finitos, e, sim, porque somos pecadores por 
natureza. “Ora, o homem natural não aceita as cousas do Espírito de Deus, 
porque lhe são  loucura; e não pode entendê-las, porque elas se discernem 
espiritualmente” (1 Co 2.14). Para o homem natural, poucas doutrinas da 
Bíblia parecem mais tolas do que a da criação sobrenatural, porque eventos 
assim não são comuns hoje em dia. Mas a criação, sem dúvida alguma, é 
uma das “cousas do Espírito de Deus” supremamente importante, pois, sem 
ela, as Escrituras e o cristianismo ficariam em pedaços. Remova-se esta 
doutrina e toda a superestrutura entrará em colapso....” (Pg 14) 
 “...Em anos recentes, um testemunho notável tem surgido nos 
escritos de cientistas altamente respeitados, reconhecendo que o conceito 
da evolução, em seu aspecto mais amplo, repousa sobre um fundamento 
desvanecente. G. A. Kerkut, do Departamento de fisiologia e Bioquímica da 
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Universidade de Southamptom, por exemplo, observa que os evolucionistas 
freqüentemente escrevem como se tivessem recebido “seus pontos de vista 
mediante alguma espécie de revelação”. A despeito das “muitas lacunas e 
falhas” em seu sistema, esse sistema é tido como “de boa fé”, por uma 
“aceitação cega”, e à custa de “fechar os olhos” para muitos fatos 
importantes, assim revelando um espírito “arrogante” e não verdadeiramente 
científico. As tentativas para preencher a lacuna entre vertebrados e 
invertebrados, por exemplo, têm resultado em “ficção científica”, e, não em 
descobertas autênticas, e a possibilidade de que a vida começou 
espontaneamente é apenas uma “questão de fé por parte dos 
biólogos”....” (Pg 15) 
 “...Os cristãos que aceitam o testemunho claro das Escrituras 
quanto ao caráter sobrenatural da criação original estão certos de que os 
verdadeiros fatos da ciência, embora muitas vezes suprimidos e mal 
interpretados pelos evolucionistas, finalmente serão vistos em harmonia com 
a Bíblia.”  (Pg 18) 
 “...Pode-se afirmar, com toda confiança, que a idéia de 
aparecimento súbito domina toda a narrativa da criação (Cf. Gn 
1.3,12,16,221,25,27; 2.7,19,22)...” (Pg 19) 
 “...É praticamente impossível escaparmos à conduta de que se 
Deus criou os seres vivos segundo as suas espécies, como afirma o primeiro 
capítulo de Gênesis, em dez diferentes ocorrências, Ele deve tê-los criado 
com uma aparência exterior de idade. E as Escrituras nos informam que 
Deus começou o ciclo da vida com organismos adultos, e não com formas 
embrionárias. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento concordam com a 
criação sobrenatural de Adão e Eva, adultos. E não teria havido o mesmo com 
todos os tipos de animais? Como tais criaturas poderiam ter existido à parte 
de um ventre materno, como meros óvulos fertilizados? E como poderiam os 
mamíferos filhotes ter sobrevivido sem cuidado materno? Deus teria de 
intervir diretamente e continuamente para cuidar deles. Portanto, a menos que 
apelemos para um suprimento inesgotável de milagres, a criação direta de 
organismos adultos permanece sendo a única interpretação lógica da 
narrativa da criação dos seres vivos, no Gênesis, segundo as suas 
espécies...” (Pg 38)  
 “...Ao invés de uma única árvore genealógica de seres viventes, a 
Bíblia apresenta o quadro de uma grande floresta de árvores de seres vivos, 
cada “árvore” criada sobrenaturalmente com as potencialidades genéticas 
para variações ou raças, mas sempre confinadas estritamente à identidade 
própria da “árvore” criada. Assim, a humanidade foi criada com 
potencialidades para a variação em muitas raças, tão distinta uma da outra 
quanto os anaquins (2,75m) da antiga Palestina e os pigmeus (1,40m) da 
África Central. Porém, nunca houve um questionamento sério quanto ao fato 
de que seres humanos são seres humanos, e que todas as raças pertencem à 
mesma árvore genealógica...” (Pg 96) 
 “...As famosas evidências do “homem macaco”, tais como o 
Homem de Pitdown, Nebraska, Neandertal, Pithecanthropus Erectus, Pequim, 
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Homo Habilis e Zinjanthropus, já foram desacreditadas por analises 
cuidadosas e objetivas. São apenas os remanescentes, ou de animais ou de 
verdadeiros seres humanos, e não de formas transitórias entre o macaco e o 
homem. Além do mais, crânios que são verdadeiramente humanos têm sido 
encontrados sepultados em camadas muito abaixo das que contêm os 
supostos remanescentes de seus antepassados evolutivos. Por isso, o 
evolucionismo emerge, uma vez mais, como um compromisso de fé, e não 
como uma ciência empírica e objetiva...”  (Pg 134-135) 

“...Nenhum animal, seja macaco, gorila, chimpanzé, papagaio ou 
golfinho, jamais proferiu uma palavra racional. Sir John Eccles observa: - As 
experiências com chimpanzés que “falam” em linguagem de signos mostram 
que eles são capazes de sinalizar coisas e obtê-las, mas “eles não 
descrevem... eles não argumentam... não têm um sistema de valores. Eles 
não tomam decisões morais... não sabem que morrerão... nós jamais 
devemos considerar animais como se fossem apenas seres humanos mal 
educados....” (Pg 136) 
 “...Mais de cem anos de cuidadosas buscas por formas transitivas 
(“elos”) entre macacos homens e homens, têm produzido pouquíssimos 
espécimes (um número que mal dá para encher um pequeno cemitério), e 
muito questionáveis. Porém, se os homens vêm evoluindo de animais há 
milhões de anos, onde estão todos os seres humanos que deveriam estar 
aqui agora?, ou onde estão os seus restos mortais?...”  (Pg 135) (* * *) 
 “...Em todo o mundo, atualmente, a média familiar é de cerca de 3,6 
filhos, e a taxa de crescimento anual da população é 2%...É essencialmente 
incrível que poderiam ter passado 25 mil gerações de homens com uma 
população resultante de apenas 3,5 bilhões. Se a população aumentasse 
somente ½ % ao ano, por 1 milhão de anos, ou se o tamanho familiar médio 
fosse de apenas 2,5 filhos por família, durante 25 mil gerações, o número de 
pessoas na presente geração excederia 102100, um número totalmente 
impossível, como é óbvio: somente 10130 elétrons poderiam ser comprimidos 
em todo o Universo conhecido...” (Pg 135) 
 “...O fato de que os primeiros onze capítulos de Gênesis não podem 
ser conciliados com os esquemas evolucionistas sobre a história da Terra 
está evidenciado pelo fato que os “eruditos” liberais e neo-ortodoxos há muito 
desistiram do esforço para considerar esses capítulos como história séria. O 
privilégio de tais homens é desconsiderar um Adão histórico, se assim o 
quiserem. Porém, ao fazê-lo, também não podem afirmar que Jesus Cristo 
falava a verdade. Adão e Jesus Cristo permanecem ou caem juntos, porque 
Jesus disse: “se de fato crêsseis em Moisés, também creríeis em Mim... se, 
porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras?” (Jo 
5.46, 47). Nosso Senhor também insistiu “até que o céu e a terra passem, 
nenhum i ou um til jamais passará da lei (e isto inclui o Gênesis), até que tudo 
se cumpra” (Mt 5.18). Se Gênesis não é confiável historicamente, então Jesus 
Cristo não é um guia confiável a toda verdade, e não temos um salvador. 
 O apóstolo Paulo disse que “como pela desobediência de um só 
homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da 
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obediência de um só muitos se tornarão justos” (Rm 5.19). “Porque assim 
como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em 
Cristo” (1 Co 15.22). Se Adão não caiu do estado de retidão original, então o 
pecado não existe e Cristo morreu por nada. Se a morte universal através de 
Adão é um mito, também a doutrina da ressurreição é um mito, e o apóstolo 
Paulo é uma falsa testemunha (1 Co 15.15). A plena historicidade do relato 
sobre Adão e Eva, em Gênesis, faz-se absolutamente crucial para todo o 
plano de salvação revelado por Deus...” (Pg 144, 145, 146). (os grifos e os 
asteriscos não constam do original). 
 

COMENTÁRIO: 
 

 Nesta matéria o autor fala dos cristãos, da ciência 
séria, da pseudociência, do universo, dos seres vivos; enfim, 
fala de quase tudo que precisamos saber, e deixa duas 
perguntas no ar, para que a ciência responda (* * *). É um livro 
que todos os cristãos e todas as igrejas deveriam ter em suas 
bibliotecas.  
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CAPÍTULO IV 

 
ERROS E FRAUDES “CIENTÍFICAS” 

 
 - O HOMEM DE JAVA 
(fraude) – “Descoberto” em 
1891 uma calota de  crânio de 
aproximadamente 900 cc e um 
fêmur humano, achados 
separadamente, e também três 
dentes; o restante foi feito de massa e daí, 
montou-se um esqueleto do que seria o “1º 
elo” entre o macaco e o homem. A farsa foi revelada pelo 
próprio descobridor, mas até hoje os “evolucionistas” e a mídia 
mantêm essa farsa por 128 anos nos livros escolares, como 
se fosse ciência. 
  
 - O HOMEM DE PILTDOWN 
(fraude) – “Descoberto” em 1908 um 
crânio humano e um maxilar macacóide, 
com dentes macacóides. Era o “2º elo” 
entre o macaco e o homem. Em 1953 foi 
comprovada a farsa. O crânio e a 
mandíbula tinham idades diferentes. A 
mandíbula era de um orangotango e o 
crânio era de um homem. O crânio e a 
mandíbula tinham sido tingidos e os 
dentes desgastados com lima, tudo para 
aparentar antiguidade. Esta farsa ficou 
por 45 anos intocável. Os designers 
foram chamados para fazer o  
que seria o corpo do tal Homem de 
Piltdow e fizeram a imagem que está ao 
lado.  

pt.wikipedia.org 

netnature.wordpress.com 
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A mídia e os evolucionistas ainda mantêm essa farsa 
nos livros escolares, como se fosse ciência. 
 
- O HOMEM DE NEBRASCA (erro)– 
Descoberto em 1922 um dente; é isso 
mesmo, apenas um dente (logo acima da 

foto, o dente visto de vários ângulos), e daí já 
fizeram a ligação do macaco ao homem, 
que teria vivido há 1 milhão de anos. Era 
o 3º elo entre o macaco e o homem. 
Posteriormente descobriu-se que se 
tratava de um dente de uma espécie de 
porco. Os evolucionistas e a mídia ainda 
divulgam como ciência e verdadeiro. 
Novamente chamaram os designers e 
fizeram , não só o corpo do tal homem de 
Nebrasca, como o de sua possível 
namorada. 
 
 - O HOMEM DE PEQUIM (fraude) – “Descoberto” em 
1921/1929, três dentes mais fragmentos de um crânio e um 
maxilar inferior, possivelmente de macacos. Era o “4º elo” 
entre o macaco e o homem. Foram feitos modelos de massa 
semelhantes ao humano e os originais desapareceram. 
Nenhum fêmur ou outro osso longo foi encontrado. Outro fator 
agravante dessa fraude é que havia nesse meio “científico” 
uma pessoa já envolvida na fraude do Homem de Piltdown. 
Obs: vários fósseis de homens modernos foram encontrados 
no mesmo local. Os evolucionistas e a mídia mantêm essa 
fraude nos livros escolares, como se fosse ciência. 
 
 - LUCY (erro) – Descoberto em 1973 um osso da 
junta de um joelho, que logo dataram de 3 milhões de anos. 
Em 1974 foram encontrados mais ossos e fragmentos de um 
crânio de 380 a 450 cc, formando cerca de 40% de um 
esqueleto e já batizaram com o nome de LUCY. Era o “5º 

eoriadaevolucao-biblia.blogspot.com 
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elo” entre o macaco e o homem. Cientistas 
estudando os fósseis, chegaram à conclusão de 
que LUCY tinha semelhança macacóide e não 
humana, como se segue: (os designers 
novamente entraram em ação e fizeram isso aí, 
parecendo com um ser humano) 
 
 - mãos longas e curvas para agarrar 
galhos, parecidas com as dos chimpanzés; 
 
 - pés longos e curvos, muito musculosos, 
próprios para subirem em árvores; 
 
 - a cavidade glenóide (cavidade de um osso onde se articula 

outro) típica de trepadores de árvores; 
 
 - o ilíaco semelhante aos dos chimpanzés; 
 
 - a junta do joelho (o primeiro osso a ser achado) era 
macacóide. 
 Se tinha tudo de macaco,  é evidente que só poderia 
ser macaco, mas os evolucionistas e a mídia continuam 
ensinando esse erro nas escolas e para o público em geral. 
 
 A China tem produzido uma quantidade enorme de 
fósseis e também uma grande quantidade de fraudes. 
Vejamos mais alguns casos: 
 
 

- O ARCHAEORAPTOR (fraude) – “Descoberto” em 
1990, na China, foi apenas mais uma fraude, agora não mais 
ligando o macaco ao homem, e sim, os dinossauros às aves. 
Essa linha de pensamento é de alguns evolucionistas que 
crêm que as aves evoluíram dos dinossauros. 
 Para a composição dessa fraude, foram usados dois 
fósseis: de um dinossauro e de uma ave e colados um no 

temposnotemp
o.blogs.sapo.pt  

 

https://temposnotempo.blogs.sapo.pt/
https://temposnotempo.blogs.sapo.pt/
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outro, de modo a parecer uma única peça. Foi denunciado por 
um membro da equipe e os exames posteriores confirmaram a 
fraude. Os evolucionistas e a mídia continuam ensinando essa 
fraude como ciência e como verdadeiro. 

  Brasil.skepdic.com/archeoraptor.html 
 
 
 
 

- O MICRORAPTOR GUI (fraude) – “Descoberto” em 
2003, também na China, apresenta-se como a próxima fraude, 
haja vista que o seu descobridor está se esquivando de 
submetê-lo a testes científicos. A ciência séria jamais se 
recusaria a isso e, enquanto não for submetido a vários testes 
científicos, ele não pode ser considerado como ciência. Essa 
farsa também já está sendo divulgada e ensinada como 
verdadeiro. 
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  www.scb.org.br/controversia/dinodequatroasasefraude.asp 

 
 

- MARIPOSAS (Biston) (erro/fraude) - Muito alarde 
se tem feito por causa dessas pequenas criaturas, a fim de 
justificar a tal teoria da evolução de Charles Darwin, mas 
será que aconteceu alguma coisa que possa justificar tal 
alarde? Vejamos: mariposas biston, encontradas em 
Manchester, na Inglaterra, supostamente tiveram alteração em 
sua coloração, devido aos efeitos da revolução industrial, a 
partir de 1850 (observação feita por Bernard Kettlewell). Ao 
que parece, existiam mariposas de cor clara e mariposas de 
cor escura, sendo que a quantidade de mariposas claras era 
maior, devido à camuflagem de que elas desfrutavam junto 
aos troncos das árvores onde pousavam que eram 
esbranquiçados (liquens) e, por isso, não eram vistas com 
facilidade pelos predadores (pássaros). Com a poluição 
industrial, os troncos das árvores ficaram escuros e a 
camuflagem desapareceu, invertendo-se os papéis; agora 
quem tinha a camuflagem eram as mariposas de cor escura, 
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portanto, as de cor clara, foram mais facilmente predadas e a 
quantidade das escuras logo se tornou maior. Em 1950, com o 
controle ambiental, a poluição diminuiu e os troncos das 
árvores voltaram a ficar esbranquiçados, voltando a vantagem 
novamente às mariposas de cor clara. 
 Mesmo que existissem apenas mariposas de cor clara 
e essas mariposas tivessem mudado de cor, isso não 
representaria absolutamente nada em matéria de evolução, 
pois os animais já vêm geneticamente preparados para 
variarem, pois disso depende a sua sobrevivência ou a sua 
adaptação e, ainda assim, continuariam sendo mariposas 
segundo a sua espécie (isso chama-se variação ou 
adaptação das espécies), como a raposa do Ártico, por 
exemplo, que muda a cor e a textura da pelagem, de acordo 
com a estação do ano: escura para as savanas e branca para 
a neve, mas continua sendo raposa); como no caso das 
mariposas Biston, que continuam sendo mariposas até hoje. 
Alguns animais que nós conhecemos mudam de cor conforme 
o ambiente ou perigo, como por exemplo: o polvo muda de 
cor conforme o ambiente em que ele está no momento e não é 
apenas uma mudança, são várias, e de cores diferentes 
(marrom, alaranjado, rajado, etc). O camaleão também muda 
de cor, de acordo o ambiente ou o perigo e também exibe 
cores diferentes; não apenas 
uma. A lula e vários outros 
animais também se utilizam 
desse artifício, mas isso não é 
nem variação da espécie, é 
somente um artifício, uma 
característica da espécie.  
  O caso das mariposas 
Biston foi um dos primeiros, se 
não o primeiro, caso de 
“evolução” mencionado. 
  
O biólogo Bernard kettlewell teria www.ucm.es 
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fraudado uma observação que fizera com mariposas das 
duas cores, em que as mostrava pousadas nos troncos das 
árvores, evidenciando o contraste da visibilidade. As 
mariposas já estariam mortas quando foram colocadas ali, 
pregadas com alfinetes ou coladas. Esse erro/fraude continua 
sendo divulgado e ensinado como evolução.                     
 

- CAVALOS (erro) - A “evolução” do cavalo é a 

principal “prova” que eles (os evolucionistas) têm. Vejamos o 
que eles realmente têm: 
 1841 – Foi descoberto, por Richard Owen, um fóssil 
de um crânio de um pequeno animal parecido com uma 
raposa. Tinha dentes pontiagudos como os dos carnívoros 
(raposa, coiote, lobo, etc). O cientista não fez nenhuma 
ligação com os cavalos. 
 1874 – Kovalevsk tentou estabelecer essa relação do 
fóssil com os cavalos. 
 1879 – Os aproveitadores, examinando as camadas 
geológicas, fizeram essa ligação, alegando que os cavalos 
evoluíram de pequenos para grandes, de 61 cm até os 
cavalos de hoje; e mais, devido àquele crânio da possível 
raposa, chegaram aos píncaros da estupidez humana de 
dizerem que os cavalos primitivos eram carnívoros. Portanto, 
segundo eles, os cavalos não só mudaram de tamanho, como 
mudaram de condição e passaram de carnívoros, (como os 
leopardos e leões) para herbívoros, (como as gazelas e 
coelhos). Fantástico não? O que eles não disseram é que 
foram encontradas as diversas variedades em todas as 
camadas; o cavalo menor, às vezes estava na camada acima 
do maior e, às vezes, até próximo à superfície.  
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CAVALOS DE HOJE - 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             

(Shire = 1,80cm ) 
hipicajaragua.blogspot.com  

 

 

Holsteiner = 1,70cm 
www.geocities.com 

Paint Horse = 1,50cm 
www.saudeanimal.com.br 

 

Pônei = 1m de altura 
www.hipismobrasil.com.br/racas/ 

Falabela = 60cm  de altura 
www.tiikoni.net 

 

 

 Shire 1,80m e Falabela 
0,60m  (Comparação) 
big_game.at.infoseek.co.jp 

http://hipicajaragua.blogspot.com/2010/03/shire-o-docil-cavalo-gigante.html
http://hipicajaragua.blogspot.com/2010/03/shire-o-docil-cavalo-gigante.html
http://hipicajaragua.blogspot.com/2010/03/shire-o-docil-cavalo-gigante.html
http://www.saudeanimal.com.br/
http://www.tiikoni.net/
http://hipicajaragua.blogspot.com/2010/03/shire-o-docil-cavalo-gigante.html
http://hipicajaragua.blogspot.com/2010/03/shire-o-docil-cavalo-gigante.html
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Como podemos observar, hoje existem os mesmos 
cavalos: os muito pequenos (até 60 cm - Falabella); os 
pequenos (até 1m - Ponei); os médios (até 1,50m – Paint 
Horse); os meio médios (até 1,70m – Holsteiner); e os 
grandes (até 1,80m - Shire) e, por incrível que pareça, todos 
continuam sendo cavalos, ou seja, da mesma espécie e, o 
mais chocante! Todos são herbívoros. As raposas também 
continuam por aí, do mesmo jeito que foram criadas e ainda 
são carnívoras. 
 Se os cavalos são a maior prova da evolução, então o 
que os evolucionistas têm até o momento? Absolutamente 
nada. Alguns dizem que eles têm apenas a fé, mas eu acho 
que eles não têm fé numa coisa mirabolante como essa; eles 
não creem nisso, mas têm o desejo desenfreado de destronar 
Deus.  Por incrível que pareça, esse erro está sendo ensinado 
nas escolas com todo entusiasmo para as nossas crianças e 
adultos. “Cavalos carnívoros”. Vejam só! 
 
 - GIRAFA (erro) - Outro animal, além dos já citados 
acima, é a girafa que os “evolucionistas” alegam que o seu 
pescoço enormemente alongado foi devido à necessidade de 
comer as folhas mais altas de algumas árvores como a acácia 
(é a ideia do uso e desuso). O autor dessa teoria foi o 
naturalista francês Lamarck. É muito estranho que outros 
animais que também precisam comer essas folhas, até hoje 
não tenham esticado o pescoço e ficam na ponta dos cascos, 
com as patas dianteiras para cima, se esticando todo para 
conseguir se alimentar. (não esquecer que a evolução é pela 

sobrevivência). Estes outros animais não estão sobrevivendo? 
Não têm a mesma necessidade? Por que não evoluíram? 
 O absurdo dessa ideia não se resume somente nisso, 
porque a girafa, apesar de ter o mesmo número de vértebras 
do pescoço humano (sete), não só tem o pescoço alongado; 
para esse pescoço ser tão alongado ela precisa de um 
coração aproximadamente cinco vezes maior que o coração 
humano, para bombear o sangue até à cabeça; e não é só 
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isso, tem um sistema de válvulas para 
conter parte do sangue quando ela abaixa a 
cabeça para beber água, caso não fosse 
assim, ela desmaiaria ou teria um derrame; 
a caixa toráxica também é totalmente 
diferente, enormemente desenvolvida para 
suportar o peso do pescoço. Portanto, não 
se trata somente de querer: “eu preciso 
alcançar as folhas mais altas, então vou 
esticar o meu pescoço”. A coisa é muito 
mais complexa do que se imagina. Assim, a 
girafa, passa a ser uma “arma” contra a “evolução”, porque 
um coração não se forma ao longo de milhões de anos, ou ele 
existe ou não existe, bem como o sistema de válvulas (vide 
“passaré” mencionado anteriormente). Esses órgãos têm que 
ser formados antes do ser vivente, o animal não pode viver 
sem eles, ou com eles incompletos. Os evolucionistas deviam 
aceitar que a criação do pescoço alongado da girafa pode ter 
outras utilidades mais importantes como: servir como arma 
nas lutas entre si e como “torre de vigia” contra os predadores. 
Esse erro também ainda é ensinado e divulgado como 
evolução. Interessante observar também, que embora tenha 
um enorme pescoço e consequentemente uma enorme 
garganta, ela não emite nenhum som.  
 

Notem que em ambas as fotos (abaixo) as girafas não 
estão comendo as folhas dos lugares mais altos, pelas quais, 
segundo os evolucionistas, elas esticaram os pescoços, 
mudaram o coração, criaram um sofisticado sistema de 
válvulas e aumentaram enormemente a caixa toráxica. 
Alegam que a característica do alongamento do pescoço das 
girafas passa para os filhotes que também começam a nascer 
com o pescoço alongado (ideia totalmente contra a ciência da 
genética, que não permite que isso aconteça). 

 

youtube.com 

 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiQ2LOA7JLmAhUTJrkGHXWLCEsQMwgsKAAwAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DO4W6FmUXg7g&psig=AOvVaw2P1rzXzwNgDfc9s-bSLk9A&ust=1575234518500932&ictx=3&uact=3
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiQ2LOA7JLmAhUTJrkGHXWLCEsQMwgsKAAwAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DO4W6FmUXg7g&psig=AOvVaw2P1rzXzwNgDfc9s-bSLk9A&ust=1575234518500932&ictx=3&uact=3
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Partindo dessa ideia, podemos 

imaginar que as filhas da “mulheres 
girafas” também nascem com os 
pescoços alongados?? Não, não nascem 
com pescoços alongados, porque não está 
na genética delas, ao contrário das girafas 
que já veem geneticamente formadas para 
que tenham esse tipo de pescoço.  

Tribos da Tailândia têm a tradição 
de alongar os pescoços, para obter 
“status” e beleza. Partindo do princípio de 
Lamark e evolucionistas, as filhas dessas 
mulheres já deveriam nascer com os 
pescoços alongados; mas obviamente, 
não é o que ocorre, porque não está na 
genética delas. Percebam, nas fotos ao 
lado, que as filhas também precisam usar 
as argolas para alongar o pescoço. Tem 
que começar desde novinha. 

  Conforme vão sendo adicionadas 
as argolas, o pescoço vai se alongando. 
Depois que os pescoços dessas mulheres 
já estão bastante alongados, elas não 
podem mais viver sem eles, porque o 
pescoço cai para os lados e se quebra. 

O leitor que desejar assistir um pequeno vídeo sobre as 
mulheres girafas da Tailândia, clique no link a seguir: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h1N7g09oTbk&ab_channel=BelezaPeloMundo 

azwanderlust.com 

curiososnomundo.blogs

pot.com 

xalingo.com.br 

www.flexibletoursafrica.com www.ib.usp.br                                                  

https://www.youtube.com/watch?v=h1N7g09oTbk&ab_channel=BelezaPeloMundo
http://www.ib.usp.br/
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Obs: e os filhos dos halterofilistas, nasceriam já musculosos? 
 
-CELACANTO 

(erro) - Uma das certezas 
que os evolucionistas 
tinham era a extinção, há 
“65 milhões de anos,” 
juntamente com os 
dinossauros, de um peixe 
conhecido por celacanto; 
por terem, todos eles, 
evoluído para dinossauros; 
e isso era tido como um fato 
consumado. Os fósseis que 
a “ciência” e os 
evolucionistas possuem e 
divulgam desses peixes, são datados de “360 milhões de 
anos”. A decepção da comunidade evolucionista foi grande 
quando o barco pesqueiro Nerine, em 23 Dez 1938, 
descobriu, em um dia de pesca normal, que os celacantos 
estão aí, vivendo normalmente, como peixes, até hoje, e da 
mesma forma anatômica que foram criados. Após esse fato, já 
foram pescados vários outros celacantos, em 1952, 1991, 
1998 e a pesca desse peixe se tornou comum, ao ponto de 
existir até um aquário com um celacanto em Fukui, Tsuraga, 
no Japão. Se alguém quiser pescar um celacanto, jogue suas 
redes nas águas profundas (50 a 400m de profundidade) da 
África do Sul ou da Indonésia.   
                                                                               

Prezados leitores, vejam a importância dessa 
descoberta, pois aqui deveria ser sepultada, definitivamente, a 
tal “teoria da evolução”, pois se considerarmos a datação dos 
próprios evolucionistas: em 360 milhões de anos esses peixes 
não criaram nem um dedinho, muito menos, se transformaram 
em dinossauros ou qualquer outra coisa, como achavam e 
divulgavam nas escolas e na mídia. Vimos, neste fato, dois 

 
Criptopage.caixapreta.org 
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“pequeninos” erros evolucionistas e duas comprovações 
criacionistas: um erro de 359.990.000 (trezentos e cinquenta e 
nove milhões, novecentos e noventa mil) de anos na datação 
e um outro pequeno erro de transformação em coisa 
nenhuma. O leitor poderá perguntar: por que então continuam 
ensinando, divulgando e falando em “evolução”? A resposta é 
simples: Se a “evolução” for descartada, só restará uma 
opção: a criação; mas esta opção jamais será adotada pela 
“ciência” que não poderá comprová-la e muito menos pelos 
evolucionistas que são ateus. Obs: a “ciência” também não 
pode comprovar a “teoria da evolução,” mas pelo menos 
nessa eles não têm Deus para “atrapalhá-los”. Então 
continuaremos a ver e ouvir asneiras, todos os dias, na mídia 
e nas escolas a respeito disso. Os cientistas que crêm em 
Deus não aceitam essa sandice, mas por causa disso, eles 
são discriminados e não têm espaço na mídia e nos governos 
e ainda são criticados pelos colegas e pelos evolucionistas. 
Esses erros e fraudes mencionados neste capítulo, jamais 
serão vistos na mídia, com filmes, desenhos animados, 
entrevistas, etc, como fazem com as coisas que são contra 
Deus e a sua Palavra. 

O leitor que desejar assistir um vídeo sobre o 
CELACANTO vivo e nadando, clique no link a seguir: 
https://www.youtube.com/watch?v=nL4UWzE4_P0 
  

OBSERVAÇÃO: todas estas fraudes e erros mencionados acima 

continuam sendo ensinados nas escolas como se fossem verdadeiros e 
científicos. Não se espantem os leitores se daqui a algum tempo os 
evolucionistas e a mídia aparecerem com um bicho meio homem, meio 
macaco. Pois eu não duvido nada que eles tentem ou que já estejam 
tentando fazer um clone (uma espécie de enxerto), juntando genes e 
células de um e de outro, para depois apresentarem ao mundo, dizendo 
que acharam o “elo perdido” em uma selva da África, ou coisa 
semelhante. Já vimos do que eles são capazes de fazer; pois fiquem 
atentos. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nL4UWzE4_P0
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CAPÍTULO V 
 

ARQUEOLOGIA, PESQUISAS E ACHADOS        
COMPROVAM  A VERACIDADE  BÍBLICA 

 
DINOSSAUROS – A ciência, 
pseudociência, curiosos e outros, 
afirmam que os dinossauros foram 
extintos há 65 milhões de anos; entre 
as várias teorias sobre a suposta 
extinção dos dinossauros as duas mais 
aceitas são: uma epidemia 
generalizada; impacto de um meteoro 
ou cometa ou asteroide contra a terra, 
possivelmente em Yucatan, no Golfo do México.  

Na realidade os fósseis encontrados atualmente são a 
maior prova do dilúvio, uma vez que, para se obter uma 
fossilização são necessários três elementos básicos: água, 
soterramento súbito e alguns minerais; e o que mais poderia 
soterrar rapidamente essa quantidade enorme de esqueletos 
de milhões de animais e também árvores em lama, areia e 
água? Se não fosse pelo dilúvio, esses ossos e árvores 
ficariam expostos ao tempo, onde logo se desmanchariam 
Obs: a palavra de Deus faz uma possível referência aos 
dinossauros, em Jó 40.15-20 (behemôth, que significa grande 
besta ou grande animal). “Contempla agora a grande besta que eu 

criei contigo, que come a erva como o boi. A sua força está nos seus 
lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Endurece a sua 
cauda como  cedro: os tendões das suas coxas estão entretecidos...Em 

verdade os montes lhe produzem pasto”. Jó 40.15-20.  Algumas 
versões bíblicas dizem tratar-se do hipopótamo; mas pela 
descrição bíblica, parece tratar-se de um outro animal bem 
maior e mais poderoso que o hipopótamo, como o dinossauro. 
O hipopótamo não se afasta muito dos rios para pastar, e o 
capim que servia de alimento à grande besta crescia nas 
colinas, embora ela pastasse junto aos rios também; o poder 

         br.geocities.com 
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do hipopótamo está na boca e não nos músculos do ventre; o 
rabo do hipopótamo é diminuto e o rabo do grande animal 
endurecia como um cedro, os tendões das coxas do 
hipopótamo só são exigidos, levemente, quando ele está 
pastando à noite, pois na água ele desliza suavemente, 
enquanto que o grande animal parecia usar constantemente 
as pernas traseiras para equilibrar um rabo enorme e pesado 
como um cedro, por isso os músculos do ventre eram tão 
importantes. O lombo incluindo a parte dorsal e a cauda, é a 
força da grande besta. Pela descrição, parece tratar-se de um 
dinossauro como o dicraeossauro que era herbívoro, media 
aproximadamente 20 m de comprimento por 6m de altura, 
pesava 28 toneladas e vivia na África. Os evolucionistas que 
não crêem na Palavra de Deus e nem em registros de 
civilizações antigas, inventam estórias complicadas como 
explosão, impactos de meteoros, que jamais podem ser 
comprovadas pela ciência; tudo isso na tentativa de 
demonstrar conhecimento e autoridade sobre o assunto.  

Em Jó 41.1-34 faz menção a um outro animal que se 
assemelha a um dragão e que algumas versões bíblicas 
dizem tratar-se de um simples crocodilo, animal comum em 
muitas partes do mundo. Após a descoberta do besouro 
bombardeiro, que expele um líquido a cem graus centígrados, 
com incrível pontaria em seus predadores, sem que esse 
líquido fervente cause algum dano ao besouro, é possível que 
o texto bíblico acima esteja se referindo a uma espécie de 
dragão mesmo; talvez já extinto.  

Abaixo, vamos ver algumas fotos de animais mortos e 
de objetos de cerâmica que sugerem que os dinossauros não 
estão totalmente extintos ou que foram conhecidos pelo 
homem. Contestando assim, a ideia de que foram extintos há 
milhões de anos, quando o mundo ainda não havia sido 
criado, na realidade não existia nada. (A matéria que contém as 

figuras de dinossauros e gigantes abaixo, foi publicada na Internet por 
Arqueologia Bíblica). Arqbib.atspace.com/gigante.atml 
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ACHADOS 
Esta carcaça de um possível dinossauro 
marinho (Plesiossauro) foi encontrada, em 
abril de 1977, na Costa da Nova Zelândia, 
presa na rede do barco pesqueiro japonês 
Zuiyo Maru. O animal pesava 
aproximadamente 2 toneladas. 
 
 

Em 1925, foi 
encontrada na 
Baía de 
Monterrey,  
Califórnia, uma 
cabeça, com um 
longo pescoço, 
parecida com a de 
um plesiossauro.             

 
 

 

 

d3rf.wordpress.com 

 

 

d3rf.wordpress.com 

 

criacionismodaterraantiga.bl

ogspot.com 

(1) 

nerdtecnogeek.com.br 

PITERODACTILO 

https://d3rf.wordpress.com/2009/05/03/coisas-interssantes-sobre-a-evolucao-que-sao-escondidas-de-voce-parte-3/
https://d3rf.wordpress.com/2009/05/03/coisas-interssantes-sobre-a-evolucao-que-sao-escondidas-de-voce-parte-3/
https://d3rf.wordpress.com/2009/05/03/coisas-interssantes-sobre-a-evolucao-que-sao-escondidas-de-voce-parte-3/
https://d3rf.wordpress.com/2009/05/03/coisas-interssantes-sobre-a-evolucao-que-sao-escondidas-de-voce-parte-3/
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        As fotos (1) acima e (2) abaixo, são de pterodátilos 
encontrados vivos, na época da guerra civil americana, no 
século XVII, documentado no livro The Illustrated 
Encyclopédia Of Dinosaurs, dos Drs David Norman e Peter 
Wellnhofer.                                                

                                                                                                                                                                                                                              
Observação: naquela época (1861/65), não 
havia quase nenhum interesse em dinossauros 
e pterodátilos, porque além de os americanos 
estarem em plena guerra civil, fazia apenas 19 
anos (1841/42), que o paleontólogo e 
anatomista inglês Richard Owen “batizou” essa 
atividade como dinossauria e, somente no 
século XIX, Georges Cuvier chegou à conclusão 
que o pterodátilo era um animal voador.                                                          

 
Tendo em vista que os evolucionistas não aceitam a 

ciência, as escrituras, o dilúvio e muito menos a Arca de Noé; 
serão mostradas abaixo, evidências puramente humanas 
demonstrando que o homem conhecia os dinossauros. são 

algumas fotos de uma coleção de 33.500 estatuetas; 

algumas em forma de dinossauros; encontrada, em 1944, por 

um comerciante de ferragens, Waldemar Julsrud, de 

origem alemã, na localidade de Acambro ou Acâmbaro, no sul 
do Estado de Guanajuaco, cerca de 280 Km da cidade do 
México. 
 
 

 
 
 
 
 
 
                   

(2) 

Viciadoemnoticia.blogspot.com 

arqbib.atspace.com legadouniversal.com.br 
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Estes objetos foram submetidos a testes científicos de 
datação, pelo próprio método da ciência, com carbono 14 e 
testes de luminescência, pela Universidade da Pensilvânia, 
EUA, para determinar a idade aproximada deles e afastar a 
hipótese de fraude, e o resultado foi surpreendente, um 
grande choque para os evolucionistas, pois foram datados de 
aproximadamente 6.500 anos.   
                                              

  

 

 

primeiraigrejavirtual.com.br 

 

 

primeiraigrejavirtual.com.br 

 

 

gospelmusicstyles.webnode.com.br 

 

Comparação de desenhos atuais com as estatuetas de 6.500  - 
BAROSSAURO 

Desenho atual 

https://primeiraigrejavirtual.com.br/2011/08/09/arqueologia-bblica-os-dinossauros/
https://primeiraigrejavirtual.com.br/2011/08/09/arqueologia-bblica-os-dinossauros/
https://primeiraigrejavirtual.com.br/2011/08/09/arqueologia-bblica-os-dinossauros/
https://primeiraigrejavirtual.com.br/2011/08/09/arqueologia-bblica-os-dinossauros/
http://gospelmusicstyles.webnode.com.br/news/curiosidades-dinossauro-completo/
http://gospelmusicstyles.webnode.com.br/news/curiosidades-dinossauro-completo/
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.  Como estas estatuetas poderiam ter sido feitas, naquela 
época (há 6.500 anos), se o homem não tivesse conhecido os 
dinossauros? Cai por terra, mais uma vez, a ideia da extinção 
dos dinossauros há milhões de anos. 
  A grande maioria dos evolucionistas nem se atreve a 
mencionar e a pesquisar tal descoberta; que já tinha sido 
ocultada por mais de 40 anos. Porque se começarem a se 
interessar por ela, eles se aproximarão da bíblia e de Deus, o 
que, para eles, não é conveniente. 
                                                                                                           

 
   
                                                                                                       
 
      

Obs: graças aos arqueólogos Dr Dennis Swift e Dr Don R. 

Patton as estatuetas estão em exposição no novo museu 

de Julsrud de Acambaro – México.  

Tiranossauro 
 

Foto das 
estatuetas de 

6.500  
Acambro 

 

Barossauro 
 

Foto das 
estatuetas  
de 6.500  
Acambro 

Reconstituição 
moderna 
1991 AD 

Barossauro 

Reconstituição 
moderna 
2.000 AD 

Tiranossauro 

Peru  
Burial Stones 

500 – 1500 AD  

primeiraigrejavirtual.com.br 

 

https://primeiraigrejavirtual.com.br/2011/08/09/arqueologia-bblica-os-dinossauros/
https://primeiraigrejavirtual.com.br/2011/08/09/arqueologia-bblica-os-dinossauros/
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museu de Julsrud de Acambaro – México.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O leitor que desejar ver, em vídeo, mais algumas 
estatuetas de cerâmica do Museu, acesse o link a seguir: 

https://www.youtube.com/watch?v=p1gCqSVm8VY 

 
Milhares + milhares de evidências e provas de que o homem 
conviveu e talvez ainda conviva com os dinossauros, mas é 
evidente que isso os evolucionistas não podem aceitar, se não, 
eles têm que crer em Deus e isso não pode. Vejamos abaixo 
mais algumas delas: 

 

 
Estegossauro – Palácio Angkor - http://www.mundogump.com.br/o-dinossauro-de-angkor-watt/ 

Plesiossauro – Tribo cercando um - sites.google.com 

Pedras de Ica Peru - http://leuldejad.blogspot.com/2011/12/pietrele-ica-pietrele-care-vorbesc.html 

 

 

atlasobscura.com 

 

 

Fruno Bulax | Flickrflickcom 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p1gCqSVm8VY
http://www.mundogump.com.br/o-dinossauro-de-angkor-watt/
https://sites.google.com/site/dodavidbezerragospel/a-verdade-sobre-o-talmude/os-dinossauros-na-historia
https://sites.google.com/site/dodavidbezerragospel/a-verdade-sobre-o-talmude/os-dinossauros-na-historia
https://sites.google.com/site/dodavidbezerragospel/a-verdade-sobre-o-talmude/os-dinossauros-na-historia
http://leuldejad.blogspot.com/2011/12/pietrele-ica-pietrele-care-vorbesc.html
https://www.atlasobscura.com/places/waldemar-julsrud-museum
https://www.atlasobscura.com/places/waldemar-julsrud-museum
https://www.flickr.com/photos/28059239@N00/70434388/
https://www.flickr.com/photos/28059239@N00/70434388/
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GIGANTES – Há cerca de 5.000 anos havia gigantes na terra 
(anaquins, emins, nefilins, refains, zanzumins). Na 
mesopotâmia (região entre os rios Eufrates e Tigre) eles 
chegavam a medir mais de 4 metros de altura (Gn 6.4; Dt 2.10,11; 

3.11; Nm 13.33; 1º Sm 17.4; Js 11.32; 14.15). No final dos anos 50, 
durante a construção de uma estrada, no Sudeste da Turquia, 
foram encontradas várias tumbas de gigantes, com 4m de 
comprimento.  
Obs: estas referências bíblicas podem trazer algumas 
medidas em côvados. Portanto, para fins de conversão, 
vamos adotar a medida de 44,5 cm que é equivalente ao 
côvado hebraico (mais ou menos 2 palmos). Medida que vai 
do cotovelo à ponta do dedo médio.   

 
                                 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  
Em 1876 foi desenterrado por Mr. Dyer, em 
uma operação mineira, na Irlanda, e 
posteriormente levado para Londres, um 
gigante fossilizado de 3,65m. (foto ao lado)     
 
 

 

Osso de 

gigante 

(fêmur) 

 

mundiphilosophorum.blo

gspot.com 

 

 

semprequestione.com 

 

 

danielmastral.com.br 

 

http://mundiphilosophorum.blogspot.com/2011/04/os-gigantes.html
http://mundiphilosophorum.blogspot.com/2011/04/os-gigantes.html
http://mundiphilosophorum.blogspot.com/2011/04/os-gigantes.html
http://mundiphilosophorum.blogspot.com/2011/04/os-gigantes.html
http://www.semprequestione.com/2015/07/instituto-smithsoniano-admite.html
http://www.semprequestione.com/2015/07/instituto-smithsoniano-admite.html
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjq0NPR88fmAhVIIbkGHW5NBFcQMwhFKAMwAw&url=http%3A%2F%2Fwww.danielmastral.com.br%2Farqueologia%2Fgigantes.html&psig=AOvVaw3u9jkune6GtDPnZ02Bf6qp&ust=1577057634072138&ictx=3&uact=3
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjq0NPR88fmAhVIIbkGHW5NBFcQMwhFKAMwAw&url=http%3A%2F%2Fwww.danielmastral.com.br%2Farqueologia%2Fgigantes.html&psig=AOvVaw3u9jkune6GtDPnZ02Bf6qp&ust=1577057634072138&ictx=3&uact=3
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Abaixo estão as fotos de uma pegada de dinossauro 
(acrocantossauro) e de um gigante, provando mais uma vez 
que dinossauros e humanos conviveram no mesmo período, 
acabando de vez com a ideia de que os dinossauros foram 
extintos há milhões de anos. Duas outras pegadas mais 
abaixo, comparando com um pé de uma pessoa comum.   
 

 
 
 
 
 
 
 

                               
                                  
 

  
 
 
 
 

 

danielmastral.com.br 

Pegada de dinossauro e de gigante 

 
 

mundogump.com

.br 

 

 

 

geocities.ws 

 

http://www.geocities.ws/somdofritz/criacionismo/Gigantes.html
http://www.mundogump.com.br/5-pegadas-estranhas/
http://www.mundogump.com.br/5-pegadas-estranhas/
http://www.mundogump.com.br/5-pegadas-estranhas/
http://www.mundogump.com.br/5-pegadas-estranhas/
http://www.geocities.ws/somdofritz/criacionismo/Gigantes.html
http://www.geocities.ws/somdofritz/criacionismo/Gigantes.html
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ARQUEOLOGIA 
 
Todas a informações abaixo, que comprovam os relatos 

bíblicos, estão publicadas na Internet, por Apócrifos 
&Religião(www.mucheroni.hpg.ig.br/religião96/arqueologiped
ras.htm), com exceção da última. 
 
MANUSCRITO – Fragmento de um 
manuscrito contendo referências a 
Balaão, profeta moabita, contratado 
pelos midianitas para amaldiçoar o 
povo de Israel. (Nm 22.5)  

 
INSCRIÇÃO DO REI ACABE- importante 
achado arqueológico que fala do 7º Rei de Israel 
(1º Rs 16.29), casou-se com Jezabel, uma pagã, 
alimentou a idolatria e serviu a baal (1ºRs 16.31-33), 
foi reprovado pelo profeta Elias (1ºRs 17.1; 18.17).  

BLOCO TEXTO - Este bloco texto traz uma 
lista de rações pra Jeoaquim (Eliaquim), filho 
de Josias e Rei de Judá, é uma lista de 
materiais entregues a prisioneiros nobres da 
Casa Real da Babilônia. (2ºRs 24.1) SELO DE  
 

MEGIDO – O selo foi descoberto 
no ano de 1904, durante 
escavações de Megido, refere-se 
a um Ministro Real de Jeroboão 
II, que reinou 787 – 747 AC. Tem 
estampado um leão rugindo, 
símbolo do Reino de Judá. Tem 
uma inscrição onde se lê: “criado de Jeroboão” (1ºRs 14.23).  

 

 

http://www.mucheroni.hpg.ig.br/religião96/arqueologipedras.htm
http://www.mucheroni.hpg.ig.br/religião96/arqueologipedras.htm
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SELO DE BARUQUE – O profeta Jeremias, ao profetizar que 
os judeus deveriam aceitar o jugo de 
Babilônia, foi ameaçado de morte e 
encarcerado como falso profeta. 
Jeremias nomeou Baruque, filho de 
Nérias, como seu escriturário. Nas 
três linhas do selo lê-se: 
Berekhyauhuh, o filho de 
Neriyauhuh”. Este selo está em 
exposição no Museu de Israel, em 
Jerusalém. (Jr 32.12; 36.19). (Publicado por Apócrifos & Religião). 

 

  
OSSUÁRIO DE CAIFÁS - (da tumba 
familiar de Caifás). Contém a inscrição 
Yahusef bar Qafa (José filho de 
Caifás),datado   do período do 2º 
templo.  Caifás foi o Sumo Sacerdote 
no tempo que Jesus foi crucificado. (Mt 

26.3,4,57-65). (Publicado por Apócrifos & 
Religião).  
 
 

CRUCIFICAÇÃO – Um ossuário com o 
nome de “Yahuchanan”, contém partes 
de um esqueleto de um homem 
crucificado, cujo cravo ainda está afixado 
no osso do calcanhar. É a única 
evidência física de crucificação 
encontrada até hoje. (Publicado por Apócrifos 

& Religião).  

 
BARCO DE PESCA GALILEU – 
Esta armação de barco pesqueiro 
do 1º século, foi recuperado da 
lama, ao longo da costa do Mar 
da Galiléia. (Publicado por Apócrifos & 

Religião).   
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PRISMA DE SENAQUERIBE – 
Senaqueribe, Rei da Assíria 689 AC, 
registrou nos seis lados deste prisma 
de barro assado, oito campanhas 
militares; registrou, inclusive, a 
invasão de Jerusalém (2º Rs 18; 2º Cr 32; 

Is 36). (Publicado por Apócrifos & Religião).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A PEDRA DO REI – A pedra tem 
o tamanho aproximado de um 
caderno escolar, originária da 
região do Mar Morto. As 15 linhas 
descrevem os planos do Rei 
Jeoás, para a reforma do Templo 
de Salomão. (2º Rs Cap 12). Passou 
pelos testes científicos e a 
datação coincidiu com o período 
do reinado de Jeoás. (Publicado por 

Jesus Site – Arqueologia e História – 
www.jesussite.com.br/acervo.asp?id=636.  
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CIDADES BÍBLICAS - Muitas cidades bíblicas já foram 
descobertas pela arqueologia. Vou, resumidamente, 
mencionar apenas algumas.. 
 

Jericó – (Nm 22.1) – Escavada pela primeira vez em 1867, por 
C. Warren. 

 
Muralhas de Jericó – (Js 6.20) – Escavações 
em 1930/36, descobriram que o muro era duplo; distantes 5m 
um do outro. O externo tinha 2m de espessura e o interno 
tinha 4m e que tudo isso veio abaixo. 

 

youtube.com 

 

cafetorah.com 

Quer ver as ruínas da Jericó antiga? Acesse o link: 
https://www.youtube.com/watch?v=60euvzOn4mk 

Quer ver como é a nova Jericó ? Acesse o link a seguir: 
https://www.youtube.com/watch?v=1PVZH6ZJTVA 

Quer ver as ruínas das muralhas em vídeo? Acesse o link a seguir: 

https://www.youtube.com/watch?v=Pqj4HimDbHY 

 

cafetorah.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lsdMcCvy_Qs
https://www.youtube.com/watch?v=lsdMcCvy_Qs
https://www.youtube.com/watch?v=60euvzOn4mk
https://www.youtube.com/watch?v=1PVZH6ZJTVA
https://www.youtube.com/watch?v=Pqj4HimDbHY
https://cafetorah.com/jerico-cidade-mais-antiga-mundo/
https://cafetorah.com/jerico-cidade-mais-antiga-mundo/
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Siquém – (Gn 33.18; 12.6) – Escavada em 1913/14.  
 

 
Arad – (Nm 21.1; 33.40) -  Escavada em 
1962/1974, por Y. Aharoni e R. B. K. Amiran, a 30 Km ao 
Nordeste de Berseba  

 
 

Quer dar um passeio virtual nas ruínas de Siquem? Acesse o link a 

seguir ::https://www.youtube.com/watch?v=XafK6YhBU-o 
 

slideshare.net 

 

galeriabiblica.blogspot.com 

Se o leitor desejar dar um passeio virtual nas ruínas de Arad, acesse 

o link a seguir: https://www.youtube.com/watch?v=IkuXYYzvN-Q 

https://www.youtube.com/watch?v=XafK6YhBU-o
https://www.slideshare.net/elisaschenk/josue-seminario-3
https://www.slideshare.net/elisaschenk/josue-seminario-3
https://www.youtube.com/watch?v=IkuXYYzvN-Q
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Nínive – (Jn 1.1,2; 2º Rs 19.36) – Encontrada em 1845 a 1857. 

 
  

 
Cafarnaum -  (Mt 17.24) – Identificada desde 1856.  

  

myloview.com.br 

 

historiumbiblica.blogspot.com 

 

Quer ver o que aconteceu com o que havia sobrado de Nínive? 

Acesse o link a seguir: 

https://www.youtube.com/watch?v=HxQu4nzedfg 

Quer  dar um passeio virtual nas ruínas de Cafarnaum? Acesse o 

link a seguir: https://www.youtube.com/watch?v=2t7Uj9NVnCM 

http://historiumbiblica.blogspot.com/2012/10/ninive-cidade-da-rebeldia-eterna.html
http://historiumbiblica.blogspot.com/2012/10/ninive-cidade-da-rebeldia-eterna.html
https://www.youtube.com/watch?v=HxQu4nzedfg
https://www.youtube.com/watch?v=2t7Uj9NVnCM
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Corazim – (Mt 11.21) - Escavações indicam que ela abrangeu 
uma área de 100 acres (1000m2).  

 
Éfeso – (Ef 1.1) – Escavações mostram um teatro com 24.000 
lugares, assim como edifícios e ruas                                              

pt-br.facebook.com 

iadrn.blogspot.com 

Quer dar passeio virtual nas ruínas de Corazim? Acesse o link a 

seguir: https://www.youtube.com/watch?v=6D-E3fGhBdw 

Quer dar um passeio virtual nas ruínas de Éfeso? Acesse o link a 

seguir: https://www.youtube.com/watch?v=z3fcv85CpDs 

https://www.youtube.com/watch?v=6D-E3fGhBdw
https://www.youtube.com/watch?v=z3fcv85CpDs
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PESQUISAS 
 
ADÃO - O Dr Spencer Wells, ph.D em genética populacional, 

biólogo, pós-doutorado na Universidade de 
Harvard, Diretor do Genographic Project (Projeto 
Genográfico), da National Geographic, elaborou 
um projeto para decifrar a árvore genealógica do 
ser humano, para responder a famosa pergunta de 
algumas pessoas que, na realidade, são muitas: 
“de onde viemos?”. Em 2001/02, viajou por doze 
países e cinco continentes, iniciando exatamente 
ao contrário dos que até então tinham tentado, ou 
seja, partiu dos ramos para o tronco e raiz; 

começou do ser humano de hoje, que está ao alcance de 
qualquer cientista e foi descendo até os mais antigos, 
examinando o mtDNA (DNA mitocondrial) de populações 
isoladas. Alguns evolucionistas já tinham tentado, mas já 
começaram errado, pois começaram da raiz, pelo que eles 
não tinham, pelo que já não existe e, como consequência, não 
descobriram nada, pois não eram trabalhos sérios, baseavam-
se apenas em aparências de macacos, de outros animais e de 
suposições; e assim, como quem não tem nada, vezes nada, 
é igual a nada.  
 A pesquisa concentrou-se somente nos seres 
humanos do sexo masculino, seguindo uma pista genética que 
só existe nas pessoas desse sexo. 
 A conclusão do trabalho do Dr. Wells foi 
surpreendente para os evolucionistas. Mas não para os 
cristãos verdadeiros. O Dr. Wells chegou à conclusão que 
todos os seres humanos masculinos da terra são 
descendentes de um único homem, que viveu na África há 
aproximadamente 60 mil anos. Observem que chegaram ao 
Adão das Escrituras Sagradas. “De um só fez toda a raça humana 

para habitar sobre toda a face da terra...” (At 17.26). (grifo do autor). 
Falta, ainda, reduzir um pouco mais a data em que viveu esse 
Adão, pois já reduziram algo em torno de 59.940 milhões de 

alamy.com 



106 

 

anos; é só reduzir mais 50 mil anos e tudo se encaixará 
perfeitamente nas escrituras.  
 
 

EVA – O Dr. Bryan Sykes, Professor de Genética 
Humana da Universidade de Oxiford, autor do livro 
“As Sete Filhas de Eva” (Editora Record). A exemplo 
do Dr. Wells, desenvolveu um projeto para buscar 
as raízes do ser humano na terra. Também 
começou dos ramos para o tronco e raiz, 
pesquisando o mtDNA. Mas ao contrário do Dr 
Wells, o Dr Sykes concentrou-se nos seres 
humanos femininos, seguindo uma pista genética 
que só existe nas pessoas desse sexo. A conclusão do 
trabalho do Dr Sykes foi igualmente surpreendente para os 
evolucionistas, mas não para os cristãos verdadeiros. O Dr 
Sykes chegou à conclusão que todos os seres humanos 
femininos da terra são descendentes de sete mulheres e 
estas sete mulheres descendem de um mesmo clã; o clã de 
Lara, que existe atualmente na África, e que descende de uma 
única mulher, que viveu na África há aproximadamente 80 a 
45 mil anos (média de 62 mil anos). Este estudo ficou conhecido 
como a Teoria da Eva Africana. 
 Observem que chegaram à Eva das Escrituras 
Sagradas.“E deu o homem o nome de Eva a sua mulher, por ser a mãe 

de todos os seres humanos.  (Gn 3.20). (grifo do autor). Falta, ainda, 
reduzir um pouco a data em que viveu essa Eva, pois já 
reduziram algo em torno de 59.938 milhões de anos. É só 
reduzir mais 52 mil anos e tudo se encaixará perfeitamente 
nas escrituras. 
 Obs: há líderes religiosos que dizem que Adão e 
Eva nunca existiram, que é só uma maneira de falar, uma 
maneira de se referir à humanidade. Quem ensina isso, deve 
ensinar também que a bíblia é falsa, que a Palavra de Deus 
não tem credibilidade, que não existe pecado; e se não há 
pecado, não há perdão; se não há perdão, não há Salvador; 
se não há Salvador, não há Cristo; se não há Cristo, não há 

alamy.com 
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Deus. Somos evolucionistas. Esses líderes religiosos 
inventam bobagens do tipo: “a história de Adão e Eva não 
poderia ser verdade, pois se assim fosse, irmãos e irmãs 
teriam que  casar entre si para povoar a terra”. Caros leitores; 
pois foi isso  
mesmo que aconteceu, e não havia nenhum problema e, 
portanto, teria que ser desta forma mesmo. Se não fosse 
dessa forma, Deus teria que criar a humanidade toda de uma 
só vez. A recomendação para que não houvesse esse tipo de 
união, foi muito posterior à criação. Quem segue líderes 
religiosos ao invés de seguir a bíblia, poderá estar seguindo 
possíveis orientações evolucionistas. Os cientistas 
começaram a acreditar, e os líderes religiosos começaram a 
duvidar. “De um só homem ele criou todas as raças humanas para 

viverem na terra...”  (At 17.26). “Porque as Escrituras Sagradas dizem: 
Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo. Mas o último Adão, 
Jesus Cristo, é o Espírito que dá vida.” (1ª Co 15.45). “Assim como a 
morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição. 
Porque, assim como, em Adão, todos morrem, assim também todos 
serão vivificados em Cristo.”  (1ª Co 15.21-22). (grifo do autor). “Se, pela 
ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que 
recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por 
meio de um só, a saber, Jesus Cristo”. (Rm 5.17) 

 Se não cremos na Palavra de Deus quando diz que 
Adão foi um único homem e que deu origem a toda a raça 
humana e que a morte, pelo pecado, foi introduzida por ele; 
por que deveremos acreditar nessa mesma Palavra de Deus 
quando diz que um único homem (Cristo), último Adão, dá o 
perdão, a vida e a ressurreição, como está exposto nos textos 
bíblicos acima?   

 Perceberam porque os evolucionistas e a mídia 
atacam exatamente a criação? Porque se conseguirem 
eliminar a doutrina de Adão e Eva, eles terão conseguido 
eliminar, de uma só vez, o Plano de Salvação, toda a Bíblia, e 
Deus. Eliminariam, com uma só cajadada, não só dois 
“coelhos”, mas três “coelhos” de uma só vez. Se os 
evolucionistas e a mídia contarem com a ajuda de líderes 
religiosos, esse trabalho do inimigo se tornará bem mais fácil. 



108 

 

Observação: 
Nós não estamos acostumados a ver na mídia estes 

achados, esta arqueologia e estas pesquisas que comprovam 
a veracidade bíblica. Quando muito, fazem uma pequena 
reportagem no dia da descoberta e nunca mais aparece. 

Os evolucionistas e a pseudo ciência desprezam 
totalmente a CIÊNCIA GENÉTICA, pois acham que é só o 
animal desejar e ele adquire a forma ou a característica 
desejada, mesmo que a genética diga ao contrário. Não se 
tem notícia de nenhuma mutação genética natural que traga 
benefício para o ser. Todas elas, se ocorrerem, serão 
prejudiciais. 
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CAPÍTULO VI 

 
COMENTÁRIOS FINAIS 

  
 Essa “teoria” da evolução é tão tola que seria até 
engraçada, não fosse a gravidade do assunto que tenta levar 
o ser humano à condição animalesca; sem ter que prestar 
contas a um Deus todo poderoso e ao mesmo tempo 
misericordioso e justo. (Rm 14.11,12). 
 Aliás, para que uma ideia se torne ciência, ela tem 
que passar por três fases distintas, como se segue: ser 
submetida a intensos testes e comprovações e, se após isso 
ela continuar sendo crível, então ela passa a ser considerada 
uma hipótese. Essa hipótese então será submetida a mais 
testes e comprovações e, se ainda assim, continuar crível, ela 
passa à categoria de teoria; quando então a ciência aplicar-
lhe-á toda a sorte de observações, experimentos e 
comprovações teóricas e práticas e, se no final dos testes, 
continuar sendo crível e não restar qualquer dúvida, ela será 
então considerada um fato e, consequentemente, torna-se 
uma lei científica. O que não é o caso, absolutamente, da 
evolução, que não passa de uma ideia ateísta. 

O homem, por si só, (sem Deus) não é capaz de fazer 
o bem (espiritual) – Rm 3.12. 
 Vou mencionar abaixo algumas afirmações ridículas 
que os “evolucionistas” dizem, publicam, fazem filmes, etc, 
com o apoio da mídia, e vou fazer também algumas 
comparações e suposições igualmente ridículas, para tentar 
“combater o fogo com o fogo” e, assim, mostrar a pura malícia 
da pseudociência, dos “evolucionistas” e ateus. 
 
 Afirmação evolucionista – “o chimpanzé utiliza  
ferramentas que, antes, era privilégio somente do ser humano.  
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 Comentário - Neste caso, eles querem dizer que 
pedras são as tais ferramentas que os chimpanzés usam para 
quebrar nozes ou coquinhos e, por isso, são quase humanos; 

Se o leitor desejar assistir um pequeno vídeo de 
um macaco quebrando côco com uma pedra, acesse o 
link a seguir: https://www.youtube.com/watch?v=hTIyZGV7ZL4 

 
Comparação - a lontra marinha também usa 

ferramenta, a tal pedra, para quebrar ostra que é um dos seus 
alimentos; ela vai até o fundo do mar, apanha uma ostra e 
uma pedra e sobe à superfície, deita-se de barriga para cima, 
coloca a pedra sobre si e bate com a ostra até abri-la e então 
faz a sua refeição. Se o leitor desejar assistir um pequeno 
vídeo de uma lontra usando a tal ferramenta, acesse o link 
a seguir: https://www.youtube.com/watch?v=aDW_FDvC4Gw 

 
Obs: os “evolucionistas” não costumam comparar a 

lontra ao ser humano, mas pela ideia deles até que poderiam 
dizer que a lontra é a parente mais próxima deles também; 

 
 Afirmação evolucionista – “o chimpanzé utiliza uma 
outra ferramenta que ele mesmo fabrica”; 

 
Comentário - Neste caso, a tal ferramenta, é um ramo 

de árvore, do qual ele retira as folhas e o transforma em uma 
“sofisticada” ferramenta, chamada graveto ou garaveto, ou 
seja, um pedacinho de pau que ele utiliza para pegar formigas 
e cupins dentro de seus ninhos e, por isso, são quase 
humanos; caso o leitor queira assistir um pequeno vídeo 
de um chimpanzé pegando cupins, acesse o link a seguir: 
https://www.youtube.com/watch?v=inFkERO30oM&ab_channel=JaneGoodallInstitut

eUSA 
 

          Comparação - o corvo também fabrica essa 
“ferramenta altamente sofisticada”, ou seja, um ramo de 
árvore do qual ele, além de retirar as folhas e transformá-lo 
num graveto; com seu bico ele faz uma ponta nesse graveto  

https://www.youtube.com/watch?v=hTIyZGV7ZL4
https://www.youtube.com/watch?v=aDW_FDvC4Gw
https://www.youtube.com/watch?v=inFkERO30oM&ab_channel=JaneGoodallInstituteUSA
https://www.youtube.com/watch?v=inFkERO30oM&ab_channel=JaneGoodallInstituteUSA
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para espetar as larvas que vivem dentro de troncos de 
árvores. Se o leitor desejar assistir pequenos vídeos de  
corvo usando essa tal ferramenta, acesse os links a 
seguir:  https://www.youtube.com/watch?v=e5TV8VsvBsk 
https://www.youtube.com/watch?v=_3rane6QAl0 

https://www.youtube.com/watch?v=Nn2CVJoAQgA 

O corvo, nos centros urbanos, utiliza-se dos cestos de 
lixo, não que ele seja gari; mas da seguinte forma: quando 
alguém joga um resto de alimento no cesto, (maça, pão, pêra, 
etc) ele pousa na borda do cesto, com o bico segura o saco 
plástico, puxa-o para cima e segura-o com as garras dos pés 
e novamente com o bico puxa-o e segura com as garras dos 
pés e, assim, sucessivamente, até que o alimento esteja ao 
seu alcance. 

O corvo também utiliza o automóvel, não para dirigi-lo, 
mas como ferramenta; da seguinte forma: ao apanhar uma 
noz, ele dirige-se a uma via movimentada de carros, onde 
tenha um sinal de trânsito (farol ou semáforo), joga a sua noz 
e pousa em um poste ou fio próximo e fica aguardando; os 
carros ao passarem em cima da noz quebram-na e quando o 
sinal se fecha o corvo pousa no asfalto e recolhe o seu 
alimento já “descascado”, pronto para ser devorado. 
Impressionante não? Se o leitor desejar assistir um 
pequeno vídeo sobre isso, acesse o link a seguir: 
https://www.youtube.com/watch?v=G1Z_WuDxAsQ 

 
 Obs: nem assim os “evolucionistas” comparam o 

corvo ao ser humano e nem dizem que o corvo é o parente 
mais próximo deles. 

 
 Afirmação evolucionista – “o chimpanzé fabrica 
guarda-chuva e guarda-sol para se proteger das intempéries”.  

 
 Comentário - O guarda-chuva e guarda-sol que os 

“evolucionistas” e a mídia querem dizer são ramos de árvores 
que os macacos quebram e colocam sobre a cabeça e, por 
isso, são quase humanos.  

https://www.youtube.com/watch?v=e5TV8VsvBsk
https://www.youtube.com/watch?v=_3rane6QAl0
https://www.youtube.com/watch?v=Nn2CVJoAQgA
https://www.youtube.com/watch?v=G1Z_WuDxAsQ
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 Comparação - Um pássaro 
conhecido popularmente como João-
de-barro faz, não só guarda-chuva e 
guarda-sol, mas uma casa inteira, 
com divisória e tudo e, às vezes, até 
um edifício de apartamentos; e nem 
por isso são quase humanos.  
 
Se o leitor desejar assistir um 
pequeno vídeo de um joão-de-barro construindo, acesse o 
link a seguir: https://www.youtube.com/watch?v=jT_zorlTKeA 
 
 Comparação – Uma espécie de garça; (Garça Verde) 
tem uma maneira peculiar de se alimentar de peixes: ela 
apanha uma isca em terra, que ela sabe ser apreciada pelos 
peixes, e joga na água, e fica aguardando os peixes se 
aglomerarem para comerem a isca, aí então ela vai pegando 
os peixinhos e, quando acaba a isca, ela vai buscar outra, até 
saciar o seu apetite. Imaginem os leitores se fossem os 
macacos que fizessem isso! O que diriam os evolucionistas? 
Que os macacos dominam a técnica da pesca, que antes era 
um privilégio somente dos seres humanos, como no caso das 
ferramentas?  Se o leitor desejar assistir um pequeno 
vídeo dessa garça pescando, acesse o link a seguir: 
https://www.youtube.com/watch?v=nz4MykdwtRA&ab_channel=MateusSposito 
 

  
 Suposição - Imaginem os leitores se Deus tivesse 
dado ao chimpanzé a mesma característica que deu ao 
papagaio de falar; aí então os evolucionistas não teriam mais 
dúvidas: o chimpanzé seria gente, mesmo que as palavras 
não tivessem nenhum sentido e desprovidas de qualquer 
sabedoria ou lógica. O que seria tremendamente injusto para 
o papagaio que, mesmo tendo esta característica, continuaria 
sendo apenas uma simples ave mesmo. 

 

 

hypescience.c

om 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jT_zorlTKeA
https://www.youtube.com/watch?v=nz4MykdwtRA&ab_channel=MateusSposito
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwip76679dXmAhXCIbkGHe_GBYo4ZBAzKCMwI3oECAEQJg&url=https%3A%2F%2Fhypescience.com%2F13-animais-arquitetos-e-belas-casas-que-eles-constroem%2F&psig=AOvVaw1mb7LYqQoH7_UNDkRyXUWy&ust=1577539108226666&ictx=3&uact=3
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwip76679dXmAhXCIbkGHe_GBYo4ZBAzKCMwI3oECAEQJg&url=https%3A%2F%2Fhypescience.com%2F13-animais-arquitetos-e-belas-casas-que-eles-constroem%2F&psig=AOvVaw1mb7LYqQoH7_UNDkRyXUWy&ust=1577539108226666&ictx=3&uact=3
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwip76679dXmAhXCIbkGHe_GBYo4ZBAzKCMwI3oECAEQJg&url=https%3A%2F%2Fhypescience.com%2F13-animais-arquitetos-e-belas-casas-que-eles-constroem%2F&psig=AOvVaw1mb7LYqQoH7_UNDkRyXUWy&ust=1577539108226666&ictx=3&uact=3
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwip76679dXmAhXCIbkGHe_GBYo4ZBAzKCMwI3oECAEQJg&url=https%3A%2F%2Fhypescience.com%2F13-animais-arquitetos-e-belas-casas-que-eles-constroem%2F&psig=AOvVaw1mb7LYqQoH7_UNDkRyXUWy&ust=1577539108226666&ictx=3&uact=3
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Suposição - a continuarem 
com essa “ciência”, totalmente 
independente de Deus, daqui a 
“milhões” de anos, se Jesus ainda 
não tiver voltado; ao encontrarem um 
fóssil de um bico de tucano, que em                                       
média mede 20 cm, vão fazer 
medições e cálculos e certamente 
vão chegar à conclusão de que o 
pássaro deveria ter aproximadamente 3 metros de 
envergadura e pesar uns 6 a 8 quilos; e que hoje nós 
sabemos ter aproximadamente 80 cm de envergadura e um 
peso aproximado de 500 gramas. Talvez dissessem coisas 
ainda mais ridículas; como por exemplo: que aquele bico 
enorme era para pegar tatus em suas covas, ou algo ainda 
mais delirante que eles costumam dizer. Certamente 
chamariam um designer, como eles sempre fazem, e 
mandariam desenhar um bicho como esse que está 
demonstrado abaixo e talvez o batizassem de 

BICANOSSAURO 

 
 
 

 

detalhesdacriacao.   wordpress.com 

 

www.romeurocha.com.br 

https://detalhesdacriacao.wordpress.com/2011/09/08/por-que-o-bico-do-tucano-e-tao-grande/
https://detalhesdacriacao.wordpress.com/2011/09/08/por-que-o-bico-do-tucano-e-tao-grande/
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É inacreditável como alguém, em 
sã consciência, pode admitir que um tipo 
de iguana, por exemplo, originalmente 
uma ameba, “evoluiu” para peixe, e 
depois da água para a terra (de peixe 
para réptil), pela sobrevivência e em 
busca de alimento; ou seja, levou 

“milhões” de anos “evoluindo”, para uma busca de alimento 
mais fácil e, por incrível que pareça, o seu alimento continua lá 
em baixo, nas profundezas dos oceanos. Agora ela tem que 
fazer um esforço enorme para se aquecer ao sol (pois tem 
sangue frio), prender a respiração e mergulhar profundo para 
comer as algas que necessita para alimento; sendo que nada 
disso era preciso; pois se era peixe, respirava debaixo d’água, 
não precisava aquecer-se ao sol e o alimento estava ali, bem 
perto. (não se esqueçam que a “evolução” é sempre pelo 
alimento e sobrevivência). Um detalhe interessantíssimo a  
observar é que ela teria dobrado o número de predadores. 

Observem que os autores do vídeo são a favor da “evolução”, 

mas notem que ela diz que a iguana se adaptou bem à vida 
marinha. Mas não foi de lá que ela veio, segundo eles 
mesmos dizem (de ameba para peixe, de peixe para réptil)? 
 
 Igualmente inacreditável 
pensar-se que a baleia era uma 
ameba, que levou milhões de anos 
evoluindo para peixe e mais milhões 
de anos evoluindo para dinossauro, 
tudo pelo alimento e sobrevivência e que, por algum motivo, 
que os “evolucionistas” não sabem qual, ela involuiu, ou seja, 
regrediu; levou mais milhões de anos para voltar ao mar 
como cetáceo (uma espécie de peixe mamífero), agora com a 

 

picosdeaventura.com 

 

Se o leitor quiser assistir um pequeno vídeo sobre 
essa iguana, mostrando que ela “evoluiu” errado, acesse o 
link a seguir: https://www.youtube.com/watch?v=ZlVNKXbXhGo 

 

gq.globo.co

m 

https://picosdeaventura.com/cetaceos-com-dentes-2/
https://picosdeaventura.com/cetaceos-com-dentes-2/
https://www.youtube.com/watch?v=ZlVNKXbXhGo
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desvantagem de ter que vir à tona para respirar. Se continuar 
regredindo, daqui a alguns milhões de anos, ela deverá 
encolher e voltar a ser uma ameba. É impressionante. 
 
 Assim também ocorre com os pingüins 
que os “evolucionistas” e a mídia dizem que em 
um passado remoto voavam, mas com a falta de 
predadores, (lembrem-se que eles “evoluíram” de 

ameba para peixe, de peixe para réptil e de réptil para 
pássaro por causa de alimento e da sobrevivência, para 

livrarem-se dos predadores) perderam a capacidade 
de voar porque não precisavam mais   e foram 
novamente para os mares, onde conseguiram os 
antigos predadores como tubarões, baleias, etc, 
mas possivelmente eles retornarão à condição 
de peixe e, quem sabe, à condição original de ameba, ou 
voltarão a criar asas normais para voarem novamente, a fim 
de livrarem-se dos predadores que eles conseguiram 
(tubarões, baleias, etc). É muito estranho também que esses 
animais passaram por todo o processo de “evolução”, ao 
longo de milhões de anos (de ameba para peixe, de peixe 
para réptil, de réptil para pássaro), e o alimento desses 
“pássaros” continuou no mar (É interessante observar que a 

“evolução” só teria trazido desvantagens aos pinguins). Segundo os 
“evolucionistas” os pinguins estão em processo de involução 
ou regressão. Eles já estão quase vivendo mar, de onde 
saíram, daí para peixe é um pulinho de milhões de anos e daí 
para a ameba mais um pulinho de milhões de anos. Talvez 
eles não passem pelo estágio de réptil novamente, assim eles 
economizam alguns milhões de anos; ou voltarão a serem 
pássaros voadores novamente, já que eles conseguiram 
encontrar os antigos predadores que os fizeram “evoluir” para 
pássaros. É incrível; uma estória dessas não encontra 
semelhança nem em contos infantis; é tão ridícula que nem 
uma criança acreditaria. 
 

 

br.vexels.com 

 

https://br.vexels.com/png-svg/previsualizar/159475/ilustracao-de-gordura-pinguim-asa-bico-cauda
https://br.vexels.com/png-svg/previsualizar/159475/ilustracao-de-gordura-pinguim-asa-bico-cauda
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 As chamadas aves marinhas “evoluíram” para nada 
também, pois o seu alimento continua lá no mar, (lembrem-se 

que elas “evoluíram” de ameba para peixe, de peixe para réptil e de réptil 

para ave). Ou elas erraram ao “evoluir” ou o seu alimento 
resolveu não “evoluir”. Possivelmente voltarão a ser peixes 
passando por todo o processo de mais milhões de anos de 
involução ou de regressão. 
 Na realidade, a evolução, se fosse possível, não 
resolveria nenhum problema, pois em qualquer estágio o 
animal teria a competição pelo alimento e o seu respectivo 
predador; fosse ele peixe, réptil, mamífero ou pássaro; como 
aliás, com evolução ou sem evolução, é assim que acontece 
hoje na natureza, ou seja, existe a competição, a presa e o 
predador. E como explicar que um caramujo, por exemplo, 
que é extremamente frágil, por não ter sido beneficiado pela 
seleção natural que não lhe deu nenhuma evolução defensiva, 
consiga sobreviver até os dias de hoje? Às vezes os 
evolucionistas e a mídia dizem que tal animal (como peixes, 
lagartas, rãs, etc venenosos, o besouro bombardeiro, e 
milhares de outros animais) desenvolveram, pela seleção 
natural, ao longo de milhões de anos, um certo sistema 
defensivo e, por isso, ele consegue sobreviver. Mas como 
esse animal sobreviveu a esses milhões de anos, sem esse 
sistema defensivo? Antes que a seleção natural o agraciasse 
com essa evolução? 
 Se a “evolução” fosse possível, nos moldes 
evolucionistas, seria interessante observar que ela só teria 
trazido desvantagens aos animais evoluídos, e mais 
interessante ainda, é que o único animal que teria levado 
vantagem na tal “evolução” seria o homem, como vemos 
abaixo, apenas algumas características que diferenciam o ser 
humano dos animais: 
  
 01 – teria sido o único a evoluir capaz de andar ereto; 
 02 – teria sido o único a evoluir capaz de falar (com       
                     lógica); 
 03 – teria sido o único a evoluir capaz de pensar; 
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 04 – teria sido o único a evoluir capaz de ter moral; 
 05 – teria sido o único a evoluir capaz de ter ética; 
 06  - teria sido o único a evoluir capaz de sorrir; 
 07 – teria sido o único a evoluir capaz de chorar; 
 08 – teria sido o único a evoluir capaz de amar; 
 09 – teria sido o único a evoluir capaz de odiar; 
 10 – teria sido o único a evoluir capaz de saber que   
                     vai morrer um dia; 
 11 – teria sido o único a evoluir capaz de dominar  
                      todas as outras espécies; 
 12 – teria sido o único a evoluir capaz de ter livre  
                     arbítrio;  
 13 – teria sido o único a evoluir capaz de ter vida  
                     espiritual; 

 14 – teria sido o único a evoluir capaz de  

                     reconhecer o seu Criador. 

 
Os evolucionistas não podendo alegrar que o ser 

humano é um milagre, porque milagre é só de Deus, jamais 
entenderão o porque disso. Se eles acreditassem em Deus, 
poderiam até dizer que isso pareceria coisa de Deus, que teria 
feito o homem como se fosse o principal de sua criação. “Pois, 

segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que 
fôssemos como que primícias das suas criaturas” (Tg 1.18). (Grifo do 
autor)                     

                                    A T E N Ç Ã O !!! 

Os evolucionistas dizem que todo ser vivo vem de um 
único ancestral, ou seja, um ser unicelular (ameba) que, 
segundo eles, foi o primeiro ser vivo da terra e, então, a 
evolução foi acontecendo, até chegar ao homem moderno que 
somos nós. Seguindo essa linha de raciocínio, eles 
certamente devem admitir que quando o ser humano começa 
a perder algumas das características humanas acima, como 
por exemplo: moral; ética; amor; vida espiritual; 
reconhecimento do seu criador; etc; ele na realidade estaria 
iniciando o seu processo de “regressão” ou “involução” em 
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direção aos animais e à natureza, que não têm essas 
características; a cada característica que se perde seria então 
um degrau que se desce, conforme sugere o quadro 
abaixo. Estaríamos então, voltando às nossas origens sem 
Deus, ou seja: ao macaco, ao réptil, ao peixe e, finalmente, 
à ameba que, segundo os evolucionistas, é de onde viemos 
todos nós.  

 
   ESCADA INVOLUTIVA OU REGRESSIVA 
O homem (ser humano) voltando à AMEBA 

                                                ATENÇÃO ! 

                  Perda de:                   

 

 

 

 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
                                                      

                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

humano 

macaco 

réptil 

peixe 

ameba 

MORAL 

ÉTICA 

AMOR 

VIDA ESPIRITUAL 

NÃO RECONHECIMENNTO  

         DO CRIADOR 

Os 

evolucionistas 

desprezam 

totalmente a 

Ciência 
Genética. 
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Interessante observar um detalhe: se os animais 
evoluem conforme a necessidade, pela sobrevivência e pelo 
alimento, por que será que as gazelas e outros mamíferos 
evoluíram para servirem de presas para os leões, leopardos, 
hienas e outros carnívoros??? Tinham necessidade de 
alimentarem os leões??? Por que não evoluíram para 
carnívoros??? Poderiam todos evoluírem para carnívoros e 
assim a natureza entraria em colapso. 
 

Deus criou um animal que os “evolucionistas” não 
gostam nem de ouvir falar, porque eles não têm como 
compará-lo com qualquer outro tipo de animal e nem dizer de 
qual espécie ele “evoluiu”. Esse animal que vive na Austrália, 
é o ornitorrinco. 
 Tem bico de pato, mas não é ave, tem pés de jacaré, 
mas não é réptil, tem pelo e cauda achatada, mas não é 
castor, tem ferrões venenosos nas patas traseiras, mas não é 
arraia, se alimenta de pequenos peixes, crustáceos e vermes, 
mas não é peixe, põe ovos, mas não é pássaro. Por incrível 
que pareça é um mamífero, mas não tem glândulas mamárias 
externas, o leite brota dos poros localizados na barriga, de 
glândulas internas. É um dos dois únicos mamíferos que põem 
ovos. Então esse animal teria evoluído de um pato? De um 
castor? De um peixe? De um réptil? De uma arraia? É para 
deixar qualquer evolucionista louco. Darwin o definiu como 
um esquisito animal. 

 www.genvaschools.org                                                                Ornitorrinco                                                                                 
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Isso nos faz lembrar de uma passagem bíblica: 
“Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus; porquanto 
está escritto, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez: 
O Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos 

vãos”. (1 Co 3.19,20), (Grifo do autor) 

 
 Às vezes, biólogos ou simplesmente tratadores de 
animais, passam boa parte de suas vidas treinando 
chimpanzés a fazer alguma coisa e, após alguns anos, 
conseguem que o macaco faça algum sinal ou algo parecido, 
sempre relacionado à conquista de alimento e, então, é uma 
festa, e o macaco já é quase gente. Ora, existem outros 
animais bem mais espertos que o macaco para esse tipo de 
coisa; como o porco, uma espécie de papagaio, o polvo, o 
golfinho, o esquilo, etc. 
 Vejo seres humanos envolvidos com projetos de 
proteção aos animais e, quando esses animais são filhotes 
de macacos; fraldas, babadores, 
toucas, sapatinhos, blusas, etc, são 
colocados nesses filhotes, como se 
humanos fossem; dando-lhes, também, 
chupetas e mamadeiras; fazem, 
inclusive, festa de aniversário. Cabe 
aqui uma pergunta: quem está virando 
quem? Ou quem está evoluindo para 
quem?  
Obs: ás vezes as pessoas fazem isso 
sem nenhuma malícia, é só porque 
estão muito envolvidas e não percebem 
o ridículo a que estão se expondo e 
expondo também os pequenos animais. 
 Eu confesso que ainda não 
consegui entender por que os 
“evolucionistas” querem tanto se 
igualar aos macacos, porque bonito o 
bicho não é, cheiroso o bicho também 
não é, também não é educado. A única coisa que me ocorre é 

www.fdesouche.com 

http://www.fdesouche.com/
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o que foi dito anteriormente, ou seja, viver uma vida tribal, 
como os animais; a lei do  mais forte, do “quem puder mais 
chora menos”, em busca de bens  e poder, sem ter Deus a 
quem prestar contas.                                                                                                  
 

Vi uma entrevista de uma pessoa ligada ao Estatuto 

da Infância e da Juventude, que estava defendendo a 

posição contrária à diminuição da maioridade penal, devido a 
muitos crimes atribuídos a menores de idade, e os repórteres 
perguntaram: onde está o erro? Onde nós estamos errando? 
Então ela deu uma série de opiniões como: a falta da 
presença do Estado, a falta de assistência da sociedade, a 
falta de esporte, etc; ela não mencionou, em nenhum 

momento, a falta de Deus. 

 Agora, eu é que pergunto aos leitores: Será que é 
muito difícil essa resposta? Será que este livro sugere alguma 

coisa a respeito disso? Será que é a falta de Deus? Será 

que a doutrina evolucionista está sendo aplicada? 

Se for; estamos melhorando? Estamos evoluindo? 

 
 A filha de Billy Graham, famoso pregador da Palavra 
de Deus, foi supostamente entrevistada no Early Show, pela 
apresentadora Jane Clayson, onde houve uma pergunta e 
uma resposta:  
  
 P – Como Deus pode permitir algo horroroso como o 11 Set 2001? 

(a pergunta estava se referindo ao atentado às Torrres Gêmeas – EUA) 

 
 R -  Creio que Deus ficou muito triste quando pedimos para Ele não 

interferir nas nossas escolhas, nos nossos governos, para sair de nossas 
vidas. 
 Como podemos esperar que Deus nos dê a sua bênção se nós 
exigimos que ele se afaste de nós? 
 Creio que tudo começou desde que Madeline Murray se queixou 
que era impróprio fazer oração nas escolas como tradicionalmente se fazia; e 
nós concordamos. (1º Tm 2.1) 
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 Depois disso, alguém disse que seria melhor não ter mais a bíblia 
nas escolas; e nós concordamos. (Js 1.8 e 2º Rs 22.13) 
 Logo depois o Dr. Benjamim Spock disse que não deveríamos 
corrigir nossas crianças quando elas se comportassem mal; e nós 
concordamos. (Hb 12.7 e Pv 22.15) 
 Depois alguém disse que os professores, não deveriam disciplinar 
nossos filhos; e nós concordamos. (Pv 6.23 e 23.13) 
 Em seguida, sugeriram que déssemos aos nossos filhos, 
camisinhas, para se divertirem à vontade; e nós concordamos. (Cl 3.5) 
 Então alguém sugeriu que revistas e filmes pornográficos eram 
cultura (nu artístico, beleza natural); e nós concordamos. (Os 4.12) 
 A indústria de entretenimento disse: vamos fazer shows e filmes que 
promovam a profanação, a violência, o sexo explícito, músicas pornográficas 
que estimule ainda mais o sexo, drogas, assassinatos; e nós concordamos. 
(Os 4.12) 
 Se analisarmos tudo isso, chegaremos à conclusão que estamos 
apenas colhendo os frutos que nós plantamos. (Gl 6.7) 
 As pessoas acreditam na Tv, Internet, homens cultos, etc, mas não 
crêm em Deus. 
 

 Obs: as referências bíblicas foram acrescentadas por 
este autor. 
 

Observem que os governos proíbem a bíblia nas 
escolas e, em seu lugar, colocam essas ideias estapafúrdias 
evolucionistas, numa clara afronta a Deus, e ainda reclamam 
porque não estão colhendo amor, paz, bondade. 

 
Nós vimos no decorrer deste livro que não tem como 

se acreditar em evolução, pelos motivos já explicados. Mesmo 
que a pessoa não tenha nenhum estudo, ela vai se utilizar do 
bom senso e da inteligência (que nada tem a ver com 
instrução), é dom de Deus, e vai perceber a aberração da tal 
“teoria da evolução”, tipo: um invertebrado dar origem a um 
vertebrado; como por exemplo, um polvo dar origem a um 
peixe, ou um mosquito dar origem a um rato, ou coisa 
semelhante. Observem que nem contos infantis narram 
coisas tão fantásticas. Tem estórias da Mula sem Cabeça, do 
Lobo Mau, Alice nos País das Maravilhas, do Chapeuzinho 
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Vermelho, etc, que são mais críveis do que a tal “teoria da 
evolução”.  

 
O Dr John C. Whitcomb diz em seu livro: “Se nós 

estamos aqui na terra há milhões de anos, onde está esse povo todo?” 
Pg 135. Ele apresentou um número que parece “astronômico” 
(vide publicações sobre o assunto), mas que é real. Agora, eu 
também pergunto, levando-se em conta que tempos atrás, em 
passado bem recente, há mais ou menos sessenta anos, as 
famílias tinham, em média, de 10 a 12 filhos e, por vezes, até 
20; não havia e não precisava haver nenhum controle de 
natalidade e, quando começou haver necessidade, foi 
inventada a pílula anticoncepcional; não há cem ou 
sessenta milhões de anos, mas em 1954, (quando muitos de 
nós já havíamos nascido). Então onde está toda essa gente? 
Não podem responder porque no universo que nós 
conhecemos não caberia; percebam que não estou falando da 
terra somente. E os restos mortais dos que morreram de 
sessenta milhões de anos até hoje? Como não poderia deixar 
de ser, seriam infinitamente maiores que a quantidade de 
gente viva. Onde estão? Estaríamos pisando sobre ossos? 
Enterrados não poderiam estar, pois a terra não seria 
suficiente para cobri-los; eles cobririam a terra. Também não 
poderiam ter se desmanchado, pelo menos nem todos, os 
mais recentes teriam que estar por aí, e nós estaríamos 
pisando sobre eles. 
 No ano de 1.800 a população mundial era de 1 bilhão 
de pessoas. Em apenas 200 anos, ou seja, no ano 2.000, já 
era de 6 bilhões de pessoas; havendo, portanto, um 
crescimento de 5 bilhões de pessoas em apenas 200 anos. A 
previsão para o ano 2.070, se Jesus ainda não tiver voltado, é 
de 10 bilhões de pessoas, com todo o controle de natalidade 
existente nos dias de hoje. A China bate todos os recordes em 
controle de natalidade. Em 1.950 a taxa de natalidade era de 
6,2 filhos por mulher, já no ano de 2.000 o índice caiu pra 1,4. 
A China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes.  
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 “A população mundial em 2.007 é de 6.627.555..404 habitantes. 

 A população do Brasil em 2.007 é de 189.925.634 habitantes (*) 
”.  (*)fonte IBGE 
 Darwin admitiu que mesmo o ser humano que se 
reproduz tão lentamente, teria seu número dobrado a cada 25 
anos e, em menos de mil anos, se não houvesse morte, não 
haveria espaço no mundo onde se conservasse de pé; 
descendentes de um único casal. Admitiu também, que os 
elefantes que igualmente se reproduzem muito lentamente, 
em aproximadamente 740 a 750 anos seriam em número de 
19 milhões de elefantes vivos, também descendentes diretos 
de um só par. 

Se estivéssemos aqui há 60 milhões de anos, quando 
até 1.950 não havia preocupação quanto ao controle de 
natalidade; qual seria a população do mundo? Se alguém 
conseguir fazer a conta. Sugiro que adote uma média baixa 
(para a época) de 8 a 10 filhos por mulher, durante milhões de 
anos; não esquecendo que não é de um único casal. 

Caros leitores; os evolucionistas e a mídia acham e 
divulgam que estamos aqui na terra, há 60 milhões de anos; 
apesar de já ter sido exaustivamente explicado anteriormente 
sobre a idade da terra e dos seres humanos sobre a terra; se 
atentarmos para alguns detalhes, nós vamos ver como a terra 
é jovem (apesar de uma idade aparente de antiguidade) e 
também estamos que nela com a mesma idade. Tomando-se 
por base o ano de 2007; vejamos: 
 

 O que havia no Brasil há apenas 507 anos? 

 
 R – Somente selva virgem. Já imaginaram que não 
existia são Paulo, Rio de Janeiro, Belo horizonte, Espírito 
Santo; não havia uma casa sequer? Isso somente há 507 
anos. O nosso tetravô quase presenciou isso. Então como 
estamos aqui há milhões de anos? 
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O que havia no mundo há apenas 2 mil anos? 
 
 R – Bigas, catapultas, arcos e flechas, machados, 
lanças, alguns reinados e impérios. Já imaginaram que não 
existia automóvel, rádio, televisão, telefone, bicicleta, um 
simples óculos? Isso somente há 2.000 anos. Então como 
estamos aqui há milhões de anos? 
 
 O que havia no mundo há apenas 6 a 10 mil anos? 
  
  R – Absolutamente nada. 
 
 Observem que a pólvora só foi inventada em 1296, o 
lápis em 1564, a máquina de escrever em 1714, a bateria 
elétrica em 1800, o barco a vapor em 1803, a bicicleta em 
1816, a máquina de costura em 1830, o revólver em 1836, o 
refrigerador em 1858, o telefone em 1876, a lâmpada 1879, 
motocicleta 1885, o pneu 1888, a televisão 1923 (*), e 
objetos mais antigos como machado, arco e flecha, catapulta, 
etc não passam de 6 mil anos atrás. Então onde estávamos 
nós todo esse tempo, (59.990.000 anos)? Os evolucionistas e 
a mídia não podem alegar que “estávamos macacos”, 
porque isso seria admitir que nos “desligamos” dos macacos 
ou eles se desligaram de nós há 6 ou 10 mil anos; 
aproximadamente quando Deus nos criou (seria uma 
“coincidência” que eles não gostariam de apresentar). Se não 
alegarem isso, onde estávamos? O que éramos? O que 
fazíamos? Como éramos? Só passamos a ter inteligência a 
partir de 6 a 10 mil anos? Ficamos 59.990.000 (cinquenta e 
nove milhões, novecentos e noventa mil anos) adormecidos? 
Os evolucionistas não conseguem responder porque não têm 
uma teoria, só uma ideia de como destronar Deus, apoiados 
pela mídia e pelos governos e, dessa forma, parece estar 
funcionando para algumas pessoas, e que não são poucas; 
desde líderes religiosos, pessoas comuns e até os nossos 
filhos, que estão sendo doutrinados nas escolas, desde a mais 
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tenra idade, até às universidades. (*) Fonte-invenções) Almanaque 

Abril, 1991, p. 276,277. 

 E o que dizer da destruição da terra? Em apenas 
6.000 anos, aproximadamente, já conseguimos a destruição 
quase que total do planeta (centenas de desertos, rios 
poluídos e assoreados, efeito estufa ou aquecimento global, ar 
quase irrespirável nas cidades, várias espécies de animais 
extintas, etc); e se fossem 60 milhões de anos? 
 

Abaixo estão fotos de algumas cidades brasileiras, em  
passado bem recente, mostrando que nós estamos aqui na 
terra, no máximo, de 6 a 10 mil anos. 
        

 
                                                                                            

                                                                                                         
   

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
   Apenas  
 
 

    Belo Horizonte – 12 Dez 1897                   
Algumas pessoas que participaram   
desta inauguração podem ainda estar 
vivas.        www.aquaforte.com 

 

     Belo Horizonte atual 

      (Apenas 110 anos) 
 

     insectashoes.com 

 

Porto de Vitória – Junho de 1940. 

Quem Tem 67 anos pode ter 
presenciado.  www.vermelho.org.br 

 

Porto de Vitória atual 
(Apenas 67 anos)  

portosenavios.com.br 

 

https://www.insectashoes.com/blog/um-dia-no-centro-de-belo-horizonte/
https://www.insectashoes.com/blog/um-dia-no-centro-de-belo-horizonte/
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjQ-o7Zq5_mAhX4H7kGHVkPCTAQMwhVKA0wDQ&url=https%3A%2F%2Fwww.portosenavios.com.br%2Fnoticias%2Fportos-e-logistica%2Fautorizada-dragagem-do-porto-de-vitoria&psig=AOvVaw3Ih4sONAZzpJYKn1yUfZWb&ust=1575663932838046&ictx=3&uact=3
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjQ-o7Zq5_mAhX4H7kGHVkPCTAQMwhVKA0wDQ&url=https%3A%2F%2Fwww.portosenavios.com.br%2Fnoticias%2Fportos-e-logistica%2Fautorizada-dragagem-do-porto-de-vitoria&psig=AOvVaw3Ih4sONAZzpJYKn1yUfZWb&ust=1575663932838046&ictx=3&uact=3
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Viaduto do Chá, São Paulo – 1892 
www.fotosite.terra.com.br 

 

Viaduto do Chá, São Paulo - Atual 

(apenas 115 anos) 
www.fotoarqurb.zip.net 

Rio de Janeiro – Praça da República – 
1904. 

www.novomilenio.inf.br 

Rio de Janeiro – Praça da República –  

Atual     (apenas 103 anos) 
www,skyscrapercit.com 

Av. Paulista – 1900 
www.almanack.paulistano.com.br 

 

Av. Paulista atual                

(Apenas 107 anos) 
www.geocities.com 

http://www.fotosite.terra.com.br/
http://www.almanack.paulistano.com.br/
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        PARIS - FRANÇA (HORA DO RUSH) 

     Vídeo inédito de 1890 da Cidade de Paris, em horário de 

trânsito intenso (rush). 

     A Torre Eiffel havia sido recém-inaugurada e só se subia por 

escadas. 

     Otis ainda não havia inventado o elevador. 

     Vê-se a Catedral de Notre Dame, parte dos Champs Elysees, 

o Campo de Marte e a primeira calçada automática do mundo. 

     O vídeo é original, a velocidade foi remasterizada 

digitalmente e foi inserido o som de fundo. 

     Retroceda 128 anos no tempo e desfrute de um pedacinho 

da história dessa inigualável cidade! 

 

 

Para assistir o vídeo de Paris em 

1890, dê dois cliques no vídeo 

ou acesse o link abaixo. 
 
 

PARIS  1890.mp4

 
https://www.youtube.com/watch?v=fo_eZuOTBNc&a

b_channel=DenisShiryaev 

 

Obs: Não conheço o autor desse vídeo espetacular. 

https://www.youtube.com/watch?v=fo_eZuOTBNc&ab_channel=DenisShiryaev
https://www.youtube.com/watch?v=fo_eZuOTBNc&ab_channel=DenisShiryaev
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Toda essa transformação ocorreu em um tempo muito 
curto, uma média 100 anos, aproximadamente. E se fossem 
60 milhões de anos? 
 

 Muitos pais e líderes religiosos que não estão dando 
a devida importância a essa doutrina maléfica, talvez só 
percebam os seus efeitos quando seus filhos e fiéis, 
respectivamente, atingirem a adolescência e começarem a 
aplicar a doutrina animalesca às suas vidas, sem ter uma 
conduta moral e espiritual a seguir e sem um Deus a quem 
prestar contas; somente a lei de Darwin, a lei do mais forte, do 
“quem puder mais chora menos”, exatamente como os 
animais, que serão os parentes mais próximos deles 
(chimpanzés). Então talvez vejam seus filhos “enjaulados” 
pela polícia, por algum ato criminoso; mas a polícia, ao 
colocá-los na cadeia, estará fazendo simplesmente o papel 
dos tratadores de animais. Ou, poderá ainda ocorrer coisa 
pior; talvez vejam seus filhos molestados, ou até mesmo 
aniquilados pelos da sua própria espécie animalesca (tribo, 
galera, gangue, etc). 

 
Vejam como estão as prisões de hoje, os recortes de 

jornais e a reportagem, na parte conclusiva deste livro. Será 
que a doutrina evolucionista já está sendo aplicada? 

A doutrina evolucionista é de uma crueldade ímpar,  
ela apresenta o homem moderno como resultado do longo 
caminho da “evolução”. É o empregado que quer ganhar o 
salário sem se esforçar; é o político que quer enriquecer com 
o dinheiro público; é o médico que para financiar sua fazenda 
ou mansão convence pacientes, que possam pagar, a se 
submeterem a cirurgias, sem que haja necessidade para isso; 
é o professor que não perde tempo formando a vida de seus 
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alunos, cumpre apenas a sua escala e, ainda, é obrigado a 
passar à frente essa doutrina maléfica; é a mulher que, 
livrando-se do enfadonho serviço de casa, arruma um 
emprego, paga uma pessoa para cuidar dos filhos e ainda lhe 
sobra recursos para livrar-se da dependência do marido; é o 
marido que desliga-se dos velhos e ultrapassados conceitos 
da doutrina criacionista de contentar-se com uma só mulher; é 
o aluno que vai à universidade em busca de colação de grau, 
sem se preocupar em aprender; é o líder religioso que, para 
manter a sua igreja sempre cheia e também não ser 
considerado atrasado, fica tentando adaptar a bíblia à essa 
perversa doutrina. (Reimer 2002, p. 115, 116)  

 
Hitler foi um dos que aplicou a doutrina evolucionista 

em toda a sua plenitude, quando quis criar uma “raça pura” (a 
raça ariana), a mais forte, a mais poderosa, a que sobrepujaria 
todas as outras; bem ao estilo tribal, estilo animalesco, bem ao 
estilo Darwin.  O triste final dessa história nós já conhecemos. 
  

Nós vemos, nos dias de hoje, pais dizendo que 
querem o melhor para os seus filhos. Até aí, nada de errado. 
Mas esse “melhor”, quase sempre, está resumido em 
posição social, bom emprego, melhor colégio e um bom 
salário. Normalmente, não vemos nesse “melhor”, a inclusão 
de Deus e das coisas espirituais. Será esse um sintoma da 
ideia evolucionista ou animalesca que já está permeando a 
mente das pessoas? 

Os “evolucionistas” e os simpatizantes da “teoria” 
de Charles Darwin dizem que a “evolução” nunca pára, é 
uma constante, estamos sempre evoluindo em busca do 
aperfeiçoamento da espécie e da sobrevivência. Então 
vejamos: 
 - se a evolução não pára, é uma constante, que 
estamos sempre evoluindo; então não deveríamos estar 
observando animais em diversos estágios de evolução? 
Aqueles que iniciaram primeiro estariam em um patamar 
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avançado, outros que começaram posteriormente, estariam 
em um estágio menos avançado e, assim, sucessivamente, 
como está demonstrado grotescamente no quadro abaixo: 
 

   
Negando-se essa hipótese, então teriam que admitir 

que a “evolução” ocorreu apenas em uma época, em apenas 
algumas espécies e, dessas espécies, somente alguns 
animais, o que, por si só, já seria um absurdo, mas nem isso 
os evolucionistas podem alegar, pois dizem que a evolução 
vem desde a ameba, passando pelo peixe, pelo réptil e daí 
dividindo-se em dois grupos, o de mamíferos e o de aves e 
teriam que explicar, ainda, por que não continuaram 
evoluindo, porque uns evoluíram e outros não, sendo da 
mesma espécie e a necessidade era e continua sendo a 
mesma. Então foram vários estágios de milhões de anos de 
evolução das espécies, portanto, deveríamos estar 
observando hoje na natureza o que está demonstrado no 

Este estaria no início 
da “evolução”, 

alguns milhões de 
anos para perder a 

cauda. 
 

Este estaria em um 
estágio intermediário, 
da “evolução” mais 
alguns milhões de anos 
para começar a se 
levantar e ter cara de 
gente. 

Este estaria mais avançado na 
“evolução” em mais alguns 
milhões de anos. Já anda ereto, 
fala, pensa, tem moral, tem 

ética, reconhece o seu Criador, 

domina todas as outras espécies 
e etc. 
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quadro acima, no que se refere ao ser humano e, coisa 
semelhante, deveríamos estar observando nas outras 
espécies também. 
 Então o que nós vemos hoje? Reportando-nos ao ser 
humano; vemos somente o macaco numa ponta e o ser 
humano na outra ponta e absolutamente nada ligando essas 
duas pontas, como sugere o “quadro evolutivo” acima. 
Assim também ocorre com as outras espécies. 

 
Os evolucionistas tentam achar algum fóssil que faça 

essa ligação. Se achassem, eles conseguiriam seu objetivo 
que é destronar Deus, desacreditando a bíblia; mas lhes traria 
um outro problema, cientificamente falando. Por que a 
evolução parou? Por que existem macacos e humanos? Os 
macacos não deveriam ter sumido? Como no caso das aves, 
os répteis não deveriam ter sumido? Ou somente alguns 
quiseram evoluir? Por que os outros não quiseram evoluir, já 
que disso dependia a sobrevivência deles? 

É impressionante como um adulto pode crer, por 
exemplo, que um animal vá evoluir para beneficiar outro 
animal, no que se refere à sua própria vida (considerando que a 

evolução é exatamente pela sobrevivência). Por exemplo: uma gazela, 
que é um animal herbívoro, tenha evoluído para servir de 
alimento aos leões ou aos tigres ou aos carnívoros de uma 
maneira geral. Esses animais poderiam ter evoluído para 
carnívoros e, assim, comeriam uns aos outros e a extinção 
seria inevitável; afinal, a evolução é pela sobrevivência. Ou os 
outros, (carnívoros) poderiam ter evoluído para herbívoros e, 
assim, haveria superpopulação e o colapso seria inevitável. 
Vejam só a “enrascada” em que estão os “evolucionistas” e a 
mídia, não conseguem explicar cientificamente nada e, 
consequentemente, os adeptos nada conseguem entender. 
 
 Os criacionistas ou cristãos verdadeiros, não têm 
esse tipo de problema. Vejamos o que diz aquele que criou 
tudo o que há nos céus e na terra:“Fez a lua marcar o tempo; o sol 

conhece a hora do seu ocaso. Dispões as trevas, e vem a noite, na qual 
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vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e 
buscam de Deus o sustento; em vindo o sol, eles se recolhem e se 
acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o 
seu encargo até à tarde. Que variedade, SENHOR; nas tuas obras! Todas 
com sabedoria as fizeste; cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar 
vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e 
grandes” (Sl 104.19-25) (BC 103.19-25). (Grifo do autor)    
 Vimos na palavra de Deus acima, que não houve 
evolução de espécie alguma, tudo foi criado para que 
houvesse uma perfeita harmonia; o que não aconteceria se a 
iniciativa partisse dos animais, pois não haveria atitude 
altruística de nenhum animal que evoluísse para dar a vida 
pelo outro, para servir de alimento para o outro, tanto isso é 
verdade, que até hoje a presa tenta escapar dos seus 
predadores (não esquecendo que a evolução é pela sobrevivência). 
Da forma que Deus fez, o sistema não se extingue e nem 
entra em colapso. Perfeito não? O sistema só se extinguirá ou 
entrará em colapso por ação do ser humano, que tem o 
domínio sobre todos os animais e, mesmo assim, se Deus o 
permitir. 
 
 O Dr. Francis Collins - biólogo e geneticista, mapeou o 
DNA humano em 2001 e foi o que mais experiências 
genéticas realizou até hoje. É o maior cientista da atualidade 
nessa área e, para o espanto da comunidade evolucionista e 
da mídia, ele crê em Deus, na ressurreição, e tudo o mais. É 
um cristão. Como ele mesmo diz: “deixei de ser um ateu 
insolente”; por isso, é criticado constantemente pelos 
evolucionistas e pela mídia, mesmo não estando à sua altura 
e mesmo sabendo que o Dr Collins é a maior autoridade no 
assunto; donde se conclui que os evolucionistas não têm 
nenhum interesse na ciência e na verdade; têm interesse 
apenas em eliminar Deus da mente das pessoas. O cientista 
foi ainda mais longe, lançou um livro chamado The Language 
of God (A Linguagem de Deus). Leiam uma entrevista do Dr. 
Collins na Revista Veja, de 24 Jan 2007, Pg 11, 14, 15. 
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Até mesmo a ciência séria só conhece 5% dos 
animais que vivem abaixo de 2.000 metros de profundidade 
nos oceanos (divulgado pela própria ciência). Como é então 
que a pseudociência, evolucionistas, curiosos, e ateus em 
geral, se arvoram em dizer como foi e o que aconteceu há 
milhões ou bilhões de anos? E olha que eu estou falando do 
ano de 2007. É isso mesmo, hoje só é conhecida 5% da fauna 
marinha abaixo de 2.000 metros de profundidade. Já 
imaginaram quantas criaturas de Deus estão por descobrir 
ainda? Verdadeiros monstros marinhos (leviatãs) e 
(Behemôth). (Sl 104.26) (BC 103.26). E o que dizer da Selva 
Amazônica e de outras selvas da África, Indonésia, etc, 
também inexploradas, com uma fauna exuberante, onde eles 
não têm a mínima idéia do que podem encontrar? Obs: em 
2007, nas matas da Indonésia, foi encontrada uma espécie de 
leopardo, totalmente desconhecida pelo ser humano. Isso 
prova que ainda conhecemos muito pouco do nosso próprio 
tempo e planeta, para ficarmos nos preocupando com 
“bilhões” de anos, dos quais não se conhece nada e jamais vai 
se conhecer, porque não podemos conhecer o que não existe. 
 O ser humano é o único que sente amor, ódio, 
compaixão, ri, chora, etc (não se trata de instinto), pois 
animais têm instinto. O ser humano é o único ser vivente que 
sabe que vai morrer um dia e aí, entra novamente a 
sabedoria de Deus. O homem sabe que vai morrer, mas não 
sabe quando; exatamente para que ele esteja sempre 
preparado dentro da doutrina cristã (criacionista), para o 
encontro eterno com o seu criador a quem deverá prestar 
contas. “Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e 

arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não 
conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti”. (Ap 3.3) (Grifo 
do autor)   
“Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus.” (Rm 
14.12)  
 

 Na realidade os “evolucionistas” já se aproximaram 
bastante dos chimpanzés, ou de qualquer outro animal, sem 
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nem ao menos se dar conta disso; porque o único ser 
vivente capaz de reconhecer o seu criador é exatamente o 
ser humano, e quando ele perde essa capacidade, ele tende a 
se tornar não somente como o chimpanzé, mas como 
qualquer outro animal. Na verdade, ao invés de os 
“evolucionistas” tornarem os chimpanzés em humanos, os 
evolucionistas é que estão se tornando chimpanzés, pois não 
mais reconhecem o seu Criador. Notem que é o 
evolucionista que se aproxima do chimpanzé e não o 
chimpanzé que se aproxima do evolucionista. O chimpanzé 
continua lá na selva, onde sempre esteve e da forma que foi 
criado. 

Os evolucionistas e a mídia divulgam a propaganda 
enganosa de que somos quase macacos ou os macacos 
quase humanos; e que somos muito “semelhantes (99,4%)”. 
Se apresentássemos a um evolucionista, seis jovens como 
as que estão no quadro a seguir, para que escolhesse uma 
para namorar ou casar; qual das seis ele escolheria? Ficaria 
em dúvida? Existe mesmo diferença? 99,4% de semelhança? 
Ou 0,32% de semelhança? 99,6% de diferença? Ou 0,6% de 
diferença? O leitor pode fazer a comparação e tirar a sua 
conclusão. A opinião deste autor está logo abaixo do quadro.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          

Semelhança 
99,4% ou 0,3% ? 

www.futura-scienes    www.flaperscostumes.com 
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  Será que existe mesmo diferença??? Será   que está 
faltando apenas 0,4% para serem iguais??? Ou é o contrário ??? 
está faltando apenas 0,3% para serem totalmente diferentes??? 
Observe e tire as suas conclusões.    

                            
Vejam que a diferença entre humano e chimpanzé, 

de 99,67%, (faltando apenas 0,33% para serem totalmente 
diferentes), não parece ser tanta, podendo, alguns, até 
confundir, tendo em vista que o que está sendo comparado é 
apenas o aspecto físico; por isso a diferença parece pouca, 

Diferença 
99,6% ou 0, 6% ? 

                        
www.portretkobiety.pl 
 

 

www.choveu.com.br 

Diferença, 
semelhança ou 

problema mental 
e/ou  visual??? 
Afinal, qual é o 
problema dos 

evolucionistas??? 
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somente 99,67%, (ver Publicações sobre o Assunto, Pg 43), mas se 
compararmos o aspecto moral, intelectual, e espiritual, a 
diferença não será somente muito maior; será infinita 

 
Atenção! 
A ciência séria nada tem a ver com essas divulgações 

estapafúrdias, fraudes e sensacionalismos. Isso é coisa da mídia, 
ávida por dinheiro e dos evolucionistas (ateus) que tentam, de 
todas as formas, destronar Deus; é uma aliança diabólica, com a 
qual temos que tomar muito cuidado e nos precaver. “Revesti-vos de 

toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas 
do diabo; porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim 
contra os principados e potestades, contra os dominadores deste 
mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões 
celestes. 

Portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais 
resistir no dia do mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer 
inabaláveis. 

Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos 
com a couraça  da justiça. 

Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz; 
embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos 
os dardos inflamados do maligno. 

Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, 

que é a palavra de Deus...;” (Ef 6.11-17) (Grifo do autor) 
  
Para meditar 
  “Porque na muita sabedoria há muito enfado; e quem aumenta  
ciência aumenta tristeza.“ (Ec 1.18) Comentário do editor bíblico: 
“Enfado...tristeza. Quanto mais o homem penetra na ciência e sabedoria, 
tanto mais aumentam os problemas e tanto mais a ele se torna clara a 
deficiência da sabedoria humana. Deus deve dirigir as sabedoria 
humana (Pv 1.7), pois: ´Em Cristo estão ocultos todos os tesouros da 
sabedoria e do conhecimento´(Cl 2.3)”. Bíblia Shedd,1998. 

 
 Não é isso mesmo que estamos vendo hoje, em um 
mundo cheio de ciência e tecnologia? Os problemas não estão 
aumentando? A violência não está aumentando? A 
prostituição não está aumentando? A pederastia não está 
aumentando? A idolatria não está aumentando? O desamor 
não está aumentando? O desrespeito não está aumentado? A 
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corrupção não está aumentando? As doenças não estão 
aumentando? A ganância não está aumentando? 
 

Consequentemente o amor não está diminuindo? O 
respeito não está diminuído? A honestidade não está 
diminuindo? A moral não está diminuindo? A honradez não 
está diminuindo?  

 
Os valores morais e espirituais estão se invertendo. 

Como vemos todos os dias na televisão: hoje é “chic” declarar-
se “assumir” que é prostituta; é “chic” assumir que é 
pederasta; é “chic” assumir que é ateu; é “chic” assumir que é 
desonesto; e por aí vai. Quando uma jovem diz que é virgem 
ela é imediatamente vaiada, se diz que é prostituta é exaltada 
como moderna; se um jovem diz ser homem é vaiado, se diz 
ser pederasta é exaltado como moderno; se uma pessoa diz 
que crê em Deus, dizem que é atrasado ou tolo, se diz ser 
ateu é exaltado como inteligente; se uma pessoa diz ser 
honesta é taxada como otária, se diz que é malandra ou 
desonesta é exaltada como esperta. Assim, a violência tende 
a aumentar; quanto maior a degradação do ser humano, maior 
será a violência. 
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Capítulo VII 
 

          CONCLUSÃO 
 
 Nesta conclusão, entre outras coisas, quero fazer um 
quadro comparativo entre as duas doutrinas que são 
pregadas: a doutrina criacionista (com Deus) e a doutrina 
evolucionista (sem Deus) e veremos, logo após, um outro 
quadro sobre os frutos que estão sendo colhidos pelo homem 
(ser humano). 
 
 Observem que, em momento algum, tratei de religião 
neste livro Apenas mencionei na capa e na resposta final 
dessa capa. 
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QUADRO COMPARATIVO 

DOUTRINA CRIACIONISTA 
(com Deus) 

DOUTRINA EVOLUCIONISTA 
(sem Deus) 

 
01 – Os céus e a terra foram criados 
por Deus, tudo em grandiosa 
harmonia. (Gn 1.1-10,14-19) 
 
02 – Os seres vivos foram criados 
por Deus, tudo em grandiosa 
harmonia, segundo às suas 
espécies. (Gn 1.11-13,20-24) 
 
 
 
03 – O homem foi criado por Deus à 
sua imagem e semelhança, a 
primícia da criação. (Gn 1.26-31) 
 
 
 
04 –  O homem deve ser dependente 
de Deus, entregar seus caminhos a 
Ele. (Sl 37.5) (BC 36.5) 
 
 
05 – O homem não deve cometer o 
adultério. (Pv 6.32; Hb 13.14) 
 
 
06 – O casamento foi instituído por 
Deus. (Gn 2.18-24; Mt 19.5) 
 
 
 
07 – O homem não deve separar o 
que Deus uniu. Mt 19.6 
 
 
 
08 – O homem não deve tirar a vida 
do seu semelhante. (Ex 20.13) 

 
01 – Os céus e a terra surgiram por 
acaso, de uma grande explosão, “Big 
Bang”, não se sabe de que. 
 
02 – Os seres vivos surgiram por 
acaso, não se sabe como 
(começaram da ameba que surgiu do 
nada ou de matéria inanimada e 
chegaram até ao homem). 
 
 
03 – O homem veio a existir por 
evolução: de ameba para peixe, de 
peixe para réptil, de réptil para 
mamífero (macaco) e do macaco 
para o homem. 
 
04 – O homem é totalmente 
independente e auto-suficiente, não 
precisa de ninguém e muito menos 
de Deus. 
  
05 –O adultério é uma opção para 
reavivar o casamento, sair do tédio, 
etc.  
 
06 – O casamento pode ser 
substituído por um contrato, ou até 
nenhum contrato,  somente “ficar” ou 
“transar”. 
 
07 –O casamento pode ser desfeito a 
qualquer momento, e assim, procurar 
outros parceiros. O importante é ser 
“feliz”. 
 
08 – Podemos tirar a vida de outros 
seres humanos em assassinatos 
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09 – Devemos cantar hinos e 
cânticos de louvores ao Senhor. (Sl 
47.6; 149.6; Hb 13.15) (BC Sl 46.6-
8; 148.7-13) 
 
 
10 – Não devemos nos embriagar. 
(Rm 13.13) 
 
 
11– Pederastia é abominação. Deus 
só criou o homem e a mulher, para 
formarem um casal com relações 
sexuais prazerosas e, também, para 
procriarem (Gn 1.26-31). A 
pederastia foi a causa principal da 
destruição de Sodoma e Gomorra. 
(Rm 1.26.27; Lv 18.22-30; 20.13)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 – O homem é o cabeça do casal, 
assim como Cristo é o cabeça da  
igreja. (Ef 5.23; 1º Co 11.3) 

diretos, da seguinte forma: abortos 
voluntários ou interrupção de 
gravidez, legalizados ou não; 
legalizando a pena de morte, por 
injeção letal, enforcamento, ou de 
qualquer outro tipo. Assassinatos 
indiretos: morte por opção (pílula da 
morte – Holanda). 
 
09 –Devemos cantar músicas 
pornográficas, que incentivem a 
violência, o consumo de drogas e a 
prostituição generalizada; carnavais, 
bailes funk, forrós, etc.  
 
10 – Devemos tomar essa ou aquela 
bebida, estimular nossos prazeres 
carnais e ficar numa boa. 
 
11 – Pederastia é opção, é “bonito e 
moderno”; os pederastas não 
precisam de ajuda, precisam de 
incentivo e apoio. Obs: dois homens 
ou duas mulheres podem formar um 
casal, assim como duas vacas, dois 
cavalos, etc. E se é opção; um 
homem poderá optar por casar-se, 
normalmente, com um cavalo ou com 
uma cadela; e uma mulher poderá 
optar por casar-se com um cavalo ou 
com um cachorro e, tudo isso, 
poderá ser legalizado e registrado 
em cartório, num futuro bem próximo; 
podendo, inclusive, adotar filhos.   
 
 
 
 
 
 
 
12 – Não existe cabeça do casal, 
ambos são iguais; e muito menos 
cristo como cabeça de igreja. 
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13 –Ensina a criança nos caminhos 
de Deus, mantenha a disciplina. (Pv 
23. 
13; 13.24; 29.15; 22.6; Ef 6.4; 2º 
3.15) 
 
14 – O sexo deve ser feito com 
prazer, amor e respeito, entre marido 
e mulher (Livro de Cânticos e Hb 
13.4) 
 
15 – O homem e a mulher devem se 
guardar virgens para o matrimônio. 
(Ap 14.4; Dt 22.13-17 
 
 
 
 
 
 
 
16 – O homem e a mulher devem 
satisfazer-se com o(a) 
companheiro(a) que  se 
comprometeu em matrimônio. (Pv 
5.18; Hb 13.4) 
 
 
17 – O corpo do homem (ser 
humano) é o santuário de Deus.  (1º 
Co 3.16; 2º Co 6.16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 –  Nunca diga não a uma criança, 
pois pode criar trauma; e nem corrigi-
la, pois poderá ser processado. 
 
 
 
14 – O sexo é diversão e pode ser 
feito a qualquer hora, com qualquer 
pessoa, desde que se use 
“camisinha”.  
 
15 – A partir de 10 a 12 anos de 
idade, a criança já pode ir 
aprendendo nas escolas como fazer 
sexo indiscriminado e por diversão, 
sem amor e sem compromisso, mas 
tem que ser sexo seguro, usando 
“camisinha”. Esse negócio de 
virgindade é “cafonice” da doutrina 
criacionista.  
 
16 – O homem e a mulher devem 
aproveitar a vida e “transar” com 
outras pessoas, assim adquirem 
experiência e “apimentam” o 
relacionamento; isto é muito 
“moderno”.  
 
17 – O corpo do homem não tem 
nada de santuário de Deus, ele pode 
fazer dele o que bem entender: 
prostituí-lo, tatuá-lo, colocar objetos 
estranhos nele (piercing), etc. Pode-
se até matar uma criança que esteja 
sendo gerada no corpo de uma 
mulher (aborto ou interrupção de 
gravidez voluntário), mesmo que 
esse corpo que esteja sendo gerado 
não pertença ao corpo da mulher que 
o está gerando. A morte da criança 
ou assassinato tem que acontecer 
antes que ela nasça.  “O que os 
olhos não vêem o coração não 
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18 – Os homens não devem usar 
roupas ou cousas peculiares às 
mulheres (brincos, cabelos longos, 
rabo-de-cavalo, tiara, esmalte, 
batom, etc); e nem as mulheres 
usarem roupas ou cousas peculiares 
aos homens, (sapato masculino, 
terno, corte de cabelo masculino, 
gravata, etc) para tentar confundir-se 
um com o outro, o homem não deve 
parecer-se com mulher e nem a 
mulher parecer-se com homem, pois 
é abominação. (Dt 22.5) 
 
19 – As pessoas que têm a mente 
voltada para os prazeres da carne 
morrem espiritualmente, mas as que 
têm a mente voltada para o espírito 
de Deus têm a vida eterna e a paz. 
Por isso as pessoas voltadas para os 
prazeres carnais se tornam inimigas 
de Deus, pois não obedecem à Lei 
de Deus e, de fato, não podem 
obedecer a ela. (Rm 8.6,7).  Com a 
morte não acaba tudo ... Pois todos 
nós estaremos diante de Deus para 
sermos julgados por ele. É isto que 
as Escrituras Sagradas dizem: “Juro 
pela minha vida, diz o Senhor, que 
todos se ajoelharão diante de mim e 
todos afirmarão que eu sou Deus.”  
Assim, cada um de nós prestará 
contas de si mesmo a Deus. Para os 
que estão voltados para os prazeres 
da carne, a morte é o início do 
sofrimento eterno, e não o descanso.  

sente”. 
 
18– Os homens podem usar roupas 
e cousas peculiares às mulheres e 
as mulheres podem usar roupas e 
cousas peculiares aos homens, 
podem travestir-se como quiserem, 
para confundirem-se um com o outro, 
pois os dois são iguais, e isso é 
“moderno”.  
 
 
 
 
 
 
19 – Os seres humanos têm que 
estar voltados para os prazeres da 
carne (carnavais de época e fora de 
época, trios elétricos, forrós, bailes 
funk, etc) e tudo que traga 
prostituição e droga, pois a vida é 
curta; morreu; acaba tudo, e por isso 
temos que aproveitar bastante. A 
morte é o descanso merecido pela 
nossa vida desregrada aqui na terra. 
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“Não se enganem: ninguém zomba de Deus; o que o ser humano plantar, 
é isso mesmo que colherá.” (Gl 6.7). (Grifo do autor) (Rm 14. 10-12).     

 

RECORTES DE JORNAIS (violência) 

                
FRUTOS QUE ESTAMOS COLHENDO 
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Atenção! 
 Eu já havia encerrado este livro, quando recebi um e-
mail e resolvi abrir um espaço para encaixar parte da matéria 
recebida. Esta matéria demonstra bem o que é viver sem 
Deus; viver uma doutrina animalesca ou evolucionista. São 
cenas que chocam os cristãos verdadeiros. 

 
CENAS DE UMA INTERRUPÇÃO DE GRAVIDEZ 

                  buraco de tatu                                              criança dentro do buraco de tatu 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
Mosca varejeira na cabeça da criança                                     Criança sendo retirada 

 
 
 
 
 
 
 
                                       Criança no hospital 

 
Isto ocorreu no bairro São Miguel, em Laranjeiras do 

Sul - Pr, no dia 09 Out 2006, a Polícia Militar foi acionada 
pelos vizinhos, em denúncia anônima. A criança tinha apenas 
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 oito meses de gestação e foi abortada (interrupção de 
gravidez). Essa criança foi enterrada na posição em pé, em 
uma cova (buraco) de tatu. Segundo informações, um 
cachorro teria escavado ao redor da cabeça da criança, o que 
ajudou a salvá-la, retirando a terra do rosto que a sufocava; e 
a própria terra manteve a temperatura do frágil corpinho    que,  
pelas estimativas, já havia aproximadamente 24 horas da 
interrupção da gravidez, aborto, ou tentativa de assassinato. A 
criança já estava cheia de moscas varejeiras, e as respectivas 
larvas já adentrando em seu corpinho, como pode ser 
observado em uma das fotos (varejeira na cabeça). Os 
policiais, ao chegarem, imaginaram que a criança já estivesse 
morta, mas ao retirarem a terra da boca perceberam que ela 
ainda estava com vida e conduziram-na ao Hospital São 
Lucas, em Laranjeiras do Sul (pesava 2,8 quilos e 46 cm). A 
criança sobreviveu.  
 Os vizinhos desconfiaram porque viram que a mulher 
voltava para casa trazendo as roupas ensanguentadas, outros 
disseram que ouviram choro. A “mãe” foi presa logo em 
seguida. Caros leitores; perceberam como as roupas são 
importantes? Afinal, são bens que não podem ser jogados 
fora, ou enterrados. São valores que as pessoas sem Deus se 
apegam. Quem não se apega a bens espirituais, tem que se 
apegar a bens materiais. 
 Obs: a “mãe” só foi presa porque o aborto ou 
interrupção da gravidez não foi autorizado; somente por isso, 
porque a doutrina evolucionista prega que a mulher é dona do 
seu próprio corpo, e pode fazer dele o que quiser, inclusive 
matar uma criança que nele esteja sendo gerada (veja Doutrina 

Evolucionista acima, item 17). Aqueles que divulgam a doutrina 
evolucionista e incentivam isso, esquecem que o corpo que 
está sendo gerado não pertence à mulher que o está gerando 

(veja Doutrina criacionista acima, itens 8, 14, 15 e 17). Portanto, o 
aborto ou interrupção de gravidez voluntário, nada mais é do 
que assassinato premeditado e a sangue frio, mesmo que seja 
autorizado ou legalizado. Esse crime hediondo que vimos nas 
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fotos acima ocorre, diariamente, centenas de vezes por todo o 
mundo, mas normalmente é executado por um assassino 
profissional contratado, em hospitais ou clínicas particulares e, 
portanto, não causam esse impacto emocional, tendo em vista 
que é tudo ocultado, o público e a “mãe”, não vêm. É o velho 
ditado: “o que os olhos não vêm o coração não sente”. (eles 
não deveriam esquecer que Deus é onisciente). “Ouve tu nos 

céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos 
os seus caminhos, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos 
os filhos dos homens;”  (1º Rs 8.39). (Grifo do autor) 
 
 “Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras...Nessa época 
muitos vão abandonar a fé e vão trair e odiar uns aos outros...A maldade 
vai se espalhar tanto, que o amor de muitos esfriará...E a boa notícia 
sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para 
toda a humanidade. Então virá o fim”. (Mt 24.3-14) (Grifo do autor) 
 
 “Do céu Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas 
as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não 
deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus; o que se 
pode conhecer de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus 
que lhes mostrou isso. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o 
seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se 
reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio 
das coisas que foram criadas. Portanto, tais homens são indesculpáveis. 
Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não 
lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram 
tolos, e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são 
sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram 
ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com 
animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. 
 Por isso Deus entregou os seres humanos aos seus desejos 
carnais, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas 
uns com os outros, desonrando seus corpos entre si; pois eles mudaram 
a verdade de Deus em mentira, adoram e servem  as coisas que Deus 
criou , em vez de adorarem e servirem  o próprio Criador, que deve ser 
louvado para sempre. Amém! 
 Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as 
entregou a paixões vergonhosas; pois até as mulheres trocam as 
relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens 
deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão 
uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros 
e por isso recebem em si mesmos o castigo que merecem por causa dos 
seus erros. 
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 E, como não querem saber do verdadeiro conhecimento a 
respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus 
pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem, estão cheios 
de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes de 
morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam mal uns dos outros. 
Têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam 
maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não 
cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos 
outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que 
fazem essas coisas merecem a morte. Mas mesmo assim continuam a 
fazê-las e, pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles 
fazem.” (Rm 1.18-32) (Grifo do autor) 
 
Quem desejar assistir um vídeo sobre aborto, acesse o link a seguir:   
https://www.youtube.com/watch?v=r18cCmNktFg&ab_channel=Cl%C3%
A9oRibeiroRossafa  
 
 Notem que os frutos que estão sendo colhidos pelo 
ser humano já são consequências de atitudes de muitos 
lideres religiosos e de uma das doutrinas acima, tudo com o 
apoio da mídia, com tendência a aumentar, pois o homem 
está, cada vez mais, se afastando de Deus. Alguns se 
apegam a ídolos, outros se apegam a si mesmos, em sua 
“sabedoria” e, outros, estão apenas aplicando a doutrina 
animalesca às suas vidas.  

A tendência da violência é aumentar porque os 
evolucionistas querem seguir as leis do universo ou da 
natureza, adorando-os como a sua origem e como o seu 
criador; certamente trarão sérios problemas à humanidade; 
como bem disse Dave Hunt: 
 “O indivíduo não pode adorar ao mesmo tempo a criação e o 
Criador; e a Bíblia adverte que há sérias consequências causadas pela 
adoração da criação em vez do Criador (Rm 1.18-32). A consciência do 
indivíduo torna-se embotada e a humanidade torna-se uma presa fácil 
para todos os tipos de maldade e comportamento cruel, porque não há 
moral na natureza. Procure encontrar um leão compassivo ou uma águia 
honesta – ou um furação solidário. 
 Herbert schlossberg, historiador e filósofo, lembra-nos: “Os 
animais não agem de forma moral nem imoral; eles apenas agem 
naturalmente. Um sistema de ética que diz que os seres humanos 
precisam tomar como base o comportamento na natureza justifica, 

https://www.youtube.com/watch?v=r18cCmNktFg&ab_channel=Cl%C3%A9oRibeiroRossafa
https://www.youtube.com/watch?v=r18cCmNktFg&ab_channel=Cl%C3%A9oRibeiroRossafa
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portanto, qualquer comportamento, pois a natureza não demonstra 
ética”. Sir John Eccles, ganhador do prêmio Nobel, concorda: 
 Os conceitos de justiça, de iniquidade...a obrigação de honrar e 
de respeitar...são compreensíveis apenas em um contexto moral e para 
seres morais. 
 No universo sem propósito da mera natureza... não há nem 
justiça nem misericórdia, nem liberdade nem equidade. Há apenas 
fatos...” (Em Defesa da Fé Cristã – Pg 44 – Casa Publicadora das 
Assembléias de Deus, 2ª Edição 2006) 

 
O resultado dessa sandice humana não pode ser 

outro, como está escrito na palavra de Deus: 
 
 
 “Não farei nada quando o meu Templo for desrespeitado, quando 
ladrões o invadirem e profanarem. 
 Tudo é confusão, façam cadeias. A terra está cheia de 
assassinos, e as cidades estão cheias de violência. Trarei aqui as 
nações mais perversas e lhes darei as casas de vocês. Quando eu deixar 
as nações pagãs profanarem os lugares onde vocês adoram, até os 
homens fortes perderão a confiança em si mesmos. O desespero está 
chegando. Vocês procurarão a paz, porém não a encontrarão.” (Ez 7.22-
25) Grifo do autor) 

 
 Este texto me faz refletir sobre todos esses 
movimentos pela paz que nós vemos, todos os dias, na 
televisão. Nós vemos pessoas buscando a paz em pombinhas 
brancas, balões brancos, flores, cartazes e camisetas com 
frases bonitas ou de protesto, ou ainda, com desenhos de 
mãos entrelaçadas em forma de pomba, e em ídolos que, às 
vezes, são até carregados nos ombros em longas procissões. 
O que pouca gente quer, é buscar a verdadeira paz que é 
Jesus Cristo, porque isso implica mudança de vida, 
transformação, e abandono da doutrina evolucionista. “Grande 

paz têm os que amam a tua lei; para eles não há tropeço” (Sl 119.165) 

(BC 118.165). (Grifo do autor) “Deixo com vocês a  paz. É a minha paz 

que eu lhes dou; não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem 

aflitos, nem tenham medo.” (Jo 14.27) (Grifo do autor). “Nao se 

preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que 
vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de 
Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de 
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vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus 
irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece 
elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e 
decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de 
mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o 
Deus que nos dá a paz estará com vocês.” (fp 4.6,7,8,9) (Grifo do autor)

  
 Quanto mais as pessoas se afastam de Deus, mais 
cresce a violência, e aqueles que vivem da violência, acham 
sempre que ainda está pouca e continuam incentivando e 
seguindo a doutrina evolucionista e se afastando cada vez 
mais de Deus, com coisas abomináveis; ou seja: 
 
 - incentivando ou consumindo drogas como o álcool, 
com apelos de mulheres seminuas; 
 - incentivando ou praticando a pederastia; 
 - incentivando ou praticando o sexo como diversão; 
 - procurando ajuda e paz em ídolos, venerando-os e 
carregando-os nos lombos; 
 - praticando adultério carnal e espiritual; 
 - fazendo músicas pornográficas; 
 - matando crianças indefesas (interrupção de gravidez 
voluntária ou aborto); 
 - deixando de corrigir os filhos; 
 - incentivando diretamente a violência, dando a seus 
filhos vídeo games violentos; 

- procurando a paz em pombas brancas, balões 
brancos, em faixas, camisetas; etc, etc, etc; ao invés de 
procurá-la em Cristo. 
 Estamos chegando ao ponto culminante em que a 
humanidade já esteve por algumas vezes; estamos chegando 
novamente ao ponto em que estavam as pessoas nas épocas  
do dilúvio, de Nínive, de Sodoma e Gomorra e do Império 
Romano, em que a degradação do ser humano era total, por 
causa da pederastia, da prostituição carnal e espiritual, e do 
desamor. 
 Mas para os cristãos verdadeiros a violência está 
apenas seguindo seu curso normal dentro de uma 
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humanidade corrupta, degradada e totalmente afastada de 
Deus; a violência é apenas uma consequência; são os frutos 
que estamos colhendo; então, os cristãos verdadeiros devem 
continuar seguindo a doutrina criacionista e orar para que 
outras pessoas acordem, e que Deus tenha misericórdia de 
todos nós.    
  

Pela doutrina evolucionista as crianças de hoje gritam 
com os pais quando querem alguma coisa; e os pais têm 
receio de chamar sua atenção ou de corrigi-las quando 
merecem, pois a doutrina não permite, porque pode criar 
“traumas”. Eles têm que ter a sua liberdade e a sua 
individualidade dentro da tribo. 
 Quando entram para o colégio aprendem que não 
precisam respeitar o(a) professor(a), simplesmente continuam 
fazendo o que faziam em casa e os professores nada podem 
fazer. Qualquer tentativa de correção poderá lhes custar o 
emprego, pois as crianças poderão desenvolver algum tipo de 
trauma ou perderão a sua liberdade e individualidade. 
 Já no 1º e 2º graus aprendem que são resultados do 
acaso, que não foram criados por Deus; como seus pais os 
ensinaram; que eles estavam vivendo na mentira, são apenas 
um acidente, e que desse acidente surgiu o macaco, e nós  
somos nada mais nada menos do que “macacos pelados” ou 
“macacos modernos”. Assim, essas crianças não terão um 
Deus a quem prestar contas de seus atos e pensam que tudo 
termina aqui, com a morte física; então agirão como um 
macaco, sem prestar obediência aos pais, aos professores, ou 
às autoridades e muito menos a Deus, depois de sua morte. 
“Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for 

velho, não se desviará dele”  ( Pv 22.6). “Não retires da criança a 
disciplina, pois, se a fustigares com a vara, não morrerá”. (Pv 23.13). “A 
vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma 
vem a envergonhar a sua mãe”. (Pv 29.15). (Grifo do autor) 

 
 Nas universidades, agora já homens feitos, cheios de 
“sabedoria”, são donos de si e autossuficientes, podendo 
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resolver qualquer problema e já pregando a “evolução”, 
mesmo sem entender absolutamente nada disso. O resultado 
destas coisas nós estamos vendo na conclusão deste livro. 
 

Toda esta situação mencionada na conclusão deste 
livro, não é nova para o ser humano, pois a humanidade já 
viveu situações semelhantes, todas as vezes que se afastou 
de Deus. Como foi dito anteriormente, algumas são bem 
conhecidas, como na época do dilúvio, de Sodoma, de 
Gomorra, de Nínive e, mais recentemente, do Império 
Romano, onde os vícios como o álcool, a pederastia e a 
prostituição generalizada, bem como a prostituição espiritual 
(idolatria), eram o ponto alto (bem mais grave do que hoje) e, 
consequentemente, os frutos colhidos não poderiam ser 
outros, se não a violência. Apenas duas coisas novas o ser 
humano está apresentando nos dias de hoje: 1) querer se 
igualar totalmente aos animais, quando se diz descendente do 
chimpanzé; e 2) o auxílio de uma mídia poderosa para 
incentivar toda a sorte de coisas contrárias a Deus, abafando 
até mesmo a ciência séria, porque as coisas contrárias a Deus 
chamam mais a atenção; é mais “chic”. 
 A ciência séria não tem a mínima chance com essa 
mídia, pois se quiserem divulgar algum trabalho, não vão ter o 
espaço que merecem, pois esse tipo de trabalho não rende 
muito dinheiro “Porque o amor ao dinheiro é a  raiz de todos os 

males...” (1ª Tm 6.10) (Grifo do autor) 
 
 Após a leitura deste livro, nota-se claramente a 
intenção dos evolucionistas de destronar Deus. Não fosse 
isso, poder-se-ia dizer que estaria havendo uma grande 
confusão, por parte dos evolucionistas, quanto à evolução 
das espécies e a variação das espécies. Porque, conforme foi 
demonstrado, a evolução não existe (pelo menos como ela é 
pregada: transformação de uma espécie em outra); o que 
existe é a variação ou adaptação das espécies; criaturas que 
já vêm com genes programados para variarem dentro dos 
limites de suas espécies; como no caso das mariposas Biston, 
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dos cavalos, raposas do ártico, etc, mas sempre continuarão 
sendo animais segundo as suas espécies. Jamais uma 
mariposa vai se transformar num beija-flor, um cavalo em 
jacaré ou uma raposa em um rinoceronte, por exemplo. A 
variação será sempre dentro dos limites de suas espécies. O 
caso da mosca da fruta, por exemplo; que por mutações, 
estão sempre aparecendo indivíduos diferentes, mas sempre 
da mesma espécie, ou seja, sempre mosca. 
 
 
 
 
 
 
 
Teoria da explosão e do acaso (surgimento e evolução por 
acaso)               
 1) Crer nesta fantástica teoria do surgimento e 
evolução ao acaso, é o mesmo que crer na passagem de um 
furacão por um ferro velho e, após a sua passagem, deixar em 
seu rastro um avião 747 funcionando perfeitamente (com 
peças que seriam juntadas ao acaso, durante o rebuliço do 
furacão).   
 
 2) Crer nesta fantástica teoria do surgimento e 
evolução ao acaso, é o mesmo que crer que uma explosão (já 
que os evolucionistas gostam muito de falar em explosão) em 
uma tipografia, onde “voariam” letras para todos os lados, e 
que essas letras, ao caírem, se juntassem ao acaso, formando 
um belo dicionário da língua portuguesa.  
 
 3) Crer nesta fantástica teoria do surgimento e 
evolução ao acaso é o mesmo que crer na suposição abaixo: 
 “...dois sobreviventes do naufrágio de um navio tenham ficado, 
por dias, à deriva em um bote salva vidas no Oceano Pacífico e, por fim, 
são arrastados para a praia de uma ilha. A grande esperança deles, é 
claro, é que a ilha esteja habitada para que possam ter alimento, 

Vejam, neste mesmo Site, um 
outro 

trabalho meu, intitulado: 
EXPLOSÃO OU CRIAÇÃO ? 
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cuidados médicos e meios para retornar a sua distante terra natal. 
Seguindo seu caminho para dentro da floresta, repentinamente 
encontram uma fábrica automatizada operando a pleno vapor. Apesar de 
nenhuma pessoa aparecer, os produtos estão sendo manufaturados, 
embalados e rotulados para embarque. 
 Um deles exclama: “Deus seja louvado! A ilha é habitada! 
Alguém deve ter feito esta fábrica e a supervisiona!” 
 “Você está louco”, seu companheiro replica. “Você esteve 
exposto ao sol por muito tempo. Não há absolutamente nenhuma razão 
para acreditar que esta coisa foi planejada e posta para funcionar por 
qualquer ser pensante. Isto apenas aconteceu por acaso sabe-se lá há 
quantos bilhões de anos”. 
 O primeiro homem deu uma olhada para os pés e viu um 
relógio com a pulseira quebrada caído sobre a sujeira, Novamente, ele 
exclama: “Olhe! Um relógio! Isso prova que a ilha é habitada!” 
 “Você deve estar brincando”, seu companheiro replica.” Esta 
coisa é apenas uma conglomeração de átomos que, por acaso, chegou a 
essa forma após bilhões de anos de seleção aleatória.” 
 Nenhuma pessoa em sã consciência pode imaginar que uma 
fábrica ou um relógio poderia surgir por acaso. Portanto, como qualquer 
pessoa racional poderia insistir que o universo veio a existir por acaso e, 
muito menos, que as complexas formas de vida da Terra possam ter 
surgido por acaso! Uma simples célula viva de uma folha ou de um 
animal é milhares de vezes mais complexa do que uma fábrica e um 
relógio juntos. O corpo humano consiste de trilhões de células, de 
milhares de tipos diferentes, todas trabalhando juntas em perfeito 
equilíbrio. Nossos melhores cientistas não podem produzir um cérebro 
humano mesmo com toda tecnologia e computadores disponíveis hoje. 
Apenas Deus pode fazer isso. Certamente, isso não se deve ao acaso!...”  
Extraído do livro: em Defesa da Fé Cristã, de Dave Hunt, traduzido por 
Lena Aranha e publicado pela Casa Publicadora das Assembléias de 
Deus – 2ª  Edição 2006. (Pg 24-25). Grifo do autor. 

 
 Neste suposto diálogo acima, nota-se claramente que 
uma das pessoas, um dos sobreviventes do naufrágio, crê em 
Deus e a outra é evolucionista. Vemos, também, como eles 
(os evolucionistas) apresentam seus “milagres” do surgimento 
ao acaso, sem que se precise provar nada e nem dar 
explicações de nada.   
 Quem seria bastante ingênuo para crer numa coisa 
destas? Por certo, ninguém crê na idéia de surgimento e 
evolução ao acaso, mas crêem, que com essa idéia, podem 
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minar e talvez até destronar Deus, e que, infelizmente, parece 
que estão conseguindo, conforme exponho neste item abaixo.                            
 

Ameaça 
Ao término deste livro, chego à conclusão que o mais 

preocupante, a maior ameaça à palavra de Deus e ao próprio 
Deus, não são os evolucionistas, nem a pseudociência, nem a 
mídia, nem os ateus de um modo geral, e sim, alguns líderes 
religiosos que não têm convicção de uma bíblia inerrante, 
de um Deus todo poderoso e que, consequentemente, 
destroem a bíblia ao tentar adaptá-la à “ciência”, ou ao 
evolucionismo (ateus), com receio de serem taxados de 
atrasados, fundamentalistas, etc; Portanto, não temam, pois 
se a bíblia estiver mesmo errada e deixar de ser a única  fonte 
de regra e de fé, então não teremos mais Deus; seremos 
todos evolucionistas (chimpanzés). 
 Aceitar a criação do mundo em vastas eras e dizer 
que Adão e Eva é apenas uma forma simbólica para se referir 
à humanidade, é destruir a doutrina de Adão. Sem Adão o 
pecado não entra no mundo. Se não houver pecado não há 
remissão. Se não há remissão não há Cristo. Se não há 
Cristo não há Salvador, porque já não mais haverá 
necessidade. Portanto, é a destruição total da Bíblia e de 
Deus, como já foi dito anteriormente, em Comentários Finais. 
“Porque, assim como, em Adão, todos morrem, assim também todos 
serão vivificados em Cristo”. (1º Co 15.2) 
“Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e 
pelo pecado, a  morte...muito mais os que recebem a abundância da 
graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, 
Jesus Cristo (Rm 5.12-17). (Grifo do autor) 
 Desta forma, nós vemos que a doutrina de Adão e de 
Cristo permanecem Juntas ou caem juntas. 
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Evolução...! Ciência 

ou religião? 
 Respondendo à pergunta da capa, esse movimento 
não se trata de uma ciência, pois eles não têm como 
comprová-la, não têm em que se basear, não têm provas 
fósseis ou vivas, não têm evidências, não têm absolutamente 
nada. Trata-se de uma religião ou seita, (embora precisem 
de muita fé para crer numa coisa desta) porque os 
evolucionistas não têm um deus, eles não têm ao que se 
apegar, eles acham que a vida fútil deles termina aqui, como 
os animais, “Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta 

vida, somos os mais infelizes de todos os homens” (1º Co 15.19) (grifo do 

autor), porque seguem a mesma doutrina tribal dos animais e 
não têm nenhuma esperança. Como os animais, eles não 
reconhecem o seu Criador e tentam, através da mídia, fazer 
com que todas as pessoas sigam a doutrina deles. Então, na 
minha opinião, é uma SEITA RELIGIOSA, UM MOVIMENTO 
ATEU, com um único objetivo: DESTRONAR DEUS. 
 

Observem que, em nenhum momento eu falei na 
aparição das árvores e dos insetos pela EVOLUÇÃO, 
porque é uma coisa tão absurda dizer que foram 
originados também da tal AMEBA, mas é o que eles 
dizem, só que não comentam muito sobre isso, porque até 
para eles é muito difícil de aceitar essa doutrina da SEITA. 
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DATAÇÃO ABSOLUTA 

(Saiba mais sobre esse assunto com 

Michelson Borges) 

*RESPOSTA - O texto a seguir corresponde ao capítulo 5 de meu 
livro “A História da Vida”, da Casa Publicadora Brasileira. Mais 
informações podem ser obtidas no livro “Origens” (também da Casa –
www.cpb.com.br), ou nos livros da Sociedade Criacionista Brasileira 
(www.scb.org.br). 

      Nem Tudo Que Parece É. Podemos confiar nos métodos de 
datação? 

      Você liga a televisão para assistir ao noticiário das oito. As 
costumeiras notícias – fraudes, acidentes, terremotos, terrorismo, 
guerras – mostram que o mundo ainda é o mesmo. Você fica 
pensando que, às vezes, estamos tão acostumados com as más 
notícias que acabamos nos conformando com tudo e perdendo a 
capacidade de nos indignar com o mal... De repente, uma outra 
notícia interrompe suas considerações: 

– “Osso de dinossauro com 100 milhões de anos é encontrado no 
Vale do...” 

      Essa é outra questão polêmica. Na escola e nos meios de 
comunicação, sempre se ouve falar nessas datas tremendamente 
antigas: milhões e até bilhões de anos. Como podem ter tanta 
certeza da idade das coisas? 

      Provavelmente a primeira tentativa de responder à pergunta 
sobre a idade da Terra tenha partido do escocês Lorde Kelvin, que 
acreditava na hipótese nebular da origem do Sistema Solar e opinava 
que a constante chuva de energia lançada ao espaço pelo Sol fosse 
o resultado do encolhimento do seu diâmetro. Baseando-se nisso, 
calculou a idade da Terra entre 20 e 40 milhões de anos. Como 



159 

 

Darwin insistia que este tempo era pouco para uma evolução 
biológica, e como geólogos afirmavam que mais tempo era 
necessário para concretizar a imensa densidade das rochas 
sedimentares, os cálculos de Kelvin foram abandonados. Pensou-se, 
em seguida, em estimar o tempo que deve ter levado para o presente 
percentual de sal ter-se acumulado nos oceanos. Dependendo do 
elemento escolhido, a idade da Terra pode variar desde 80 anos (no 
caso do Césio), até 260 milhões de anos (no caso do Sódio). Depois 
procurou-se calcular o tempo de formação das rochas sedimentares, 
utilizando-se como base a atual taxa de sedimentação. Esse método, 
entretanto, também foi rejeitado por não fornecer idades 
suficientemente grandes para que pudesse ter ocorrido a evolução 
biológica na Terra. 

      Outras tentativas de determinar a idade da Terra certamente 
foram feitas, mas a utilização dos elementos radioativos para datação 
acabou satisfazendo os evolucionistas. O princípio do funcionamento 
dos “relógios radioativos” depende, fundamentalmente, da 
determinação da quantidade de material radioativo existente no 
objeto a ser datado, e do percentual desse mesmo material que 
sofreu o processo de decaimento. Por exemplo, se estamos 
trabalhando com o Urânio, precisamos determinar quais os 
percentuais de Urânio e de Chumbo (que é o produto do decaimento 
do Urânio) na amostra analisada. Uma vez que a taxa de decaimento 
é conhecida, o tempo decorrido desde que o processo começou pode 
ser calculado, para determinar a idade das rochas. 

      Talvez seja necessário falar um pouco sobre decaimento. Pois 
bem, todos os elementos radioativos têm a propriedade de perder 
espontaneamente sua massa emitindo partículas ou radiações 
eletromagnéticas. À medida em que emite essas partículas, o núcleo 
do átomo pode alterar-se, provocando o aparecimento de outro 
núcleo diferente. Quando uma substância se desintegra e o átomo 
formado é também radioativo, haverá novas desintegrações, que se 
sucederão até o aparecimento de um átomo estável, como o do 
Chumbo. 

      O problema é que, para se realizar uma datação por esse 
método, deve-se ter a garantia de que não havia qualquer quantidade 
de Chumbo por ocasião da formação da rocha a ser datada, ou 
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então, conhecer a quantidade inicial desse elemento. Como isso é 
totalmente impossível, cientistas costumam lançar mão de hipóteses 
a respeito dos percentuais iniciais. Dependendo, porém, das 
condições iniciais admitidas, a conclusão a respeito da idade da 
rocha em questão pode variar, desde recente até excessivamente 
antiga. 

      Como se ter certeza de que nem Chumbo, nem Urânio ou Tório 
foram acrescidos ao sistema, ou dele retirados, desde a época de 
sua formação? Sabe-se que com o calor tanto o Urânio quanto o 
Chumbo podem se esvair das formações rochosas, sobretudo se 
forem rochas sedimentares. O Urânio também se esvai com a água, 
por processo de lixiviamento, à medida em que esta se infiltra e 
penetra no solo; mas o Chumbo é praticamente preservado, por ser 
menos solúvel na água. Bastaria, portanto, que, no passado, um 
vulcão tivesse entrado em erupção nas proximidades do local onde 
se encontrava a rocha, cuja idade está sendo pesquisada, e o calor 
produzido na região poderia permitir que grande parte do Urânio e do 
Chumbo ali contidos se esvaísse para regiões mais profundas. As 
rochas situadas mais abaixo poderiam, durante esse evento, ter 
recebido mais Urânio e mais Chumbo das rochas acima. Tais 
alterações, é claro, teriam se dado fora de qualquer controle e os 
percentuais finais – de Urânio e Chumbo – certamente não teriam 
mais nada a ver com os iniciais. 

      Alagamentos, chuvas excessivas, ou mesmo o efeito continuado 
das redes fluviais através dos anos, certamente permitiriam 
constantes alterações na quantidade de Urânio presente no planeta. 
Assim, é muito remota, senão impossível, a chance de que as 
proporções hoje detectadas no laboratório tenham qualquer relação 
com as iniciais. “Utilizar-se o método Urânio/Chumbo ou qualquer 
outro método radioativo é sustentar a hipótese absurda de que a 
rocha a ser datada tenha estado na Natureza, supostamente durante 
bilhões de anos, como se estivesse em um laboratório, apenas se 
processando a transformação Urânio/Chumbo.”1 

      É bom saber, também, que existe grande variação de método 
para método. Há uma grande diferença no tempo de decaimento dos 
elementos radioativos. Enquanto o Urânio 238, por exemplo, tem 
uma meia-vida de 4,5 bilhões de anos, o Urânio 235 tem meia-vida 
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de 0,7 bilhões de anos. O Tório 233 tem meia-vida de 14,1 bilhões de 
anos. A meia-vida do Rubídio 87 é de 47 bilhões de anos, e do 
Potássio 40, 1,3 bilhão de anos. De posse destes resultados, os 
evolucionistas resolveram que o Urânio 238 era o mais adequado à 
sua teoria. 0,7 bilhão de anos era pouco; 47 bilhões já era muito. 
Convencionou-se, então, 4,5 bilhões de anos. No fim, foi mais uma 
questão de escolha. 

      E o que é meia-vida? Meia-vida é o tempo necessário para que a 
massa de uma substância radioativa fique reduzida à metade de seu 
valor inicial. E como acabei de falar, esse período varia muito de 
elemento para elemento. 

      Resumindo: para uma datação correta são necessários pelo 
menos três fatores: 

1. Conhecerem-se as condições iniciais do processo escolhido. 

2. Conhecer-se o andamento do processo no tempo. 

3. Que nenhum fator ou elemento estranho ao processo tenha 
interferido ou perturbado seu andamento. 

      Partindo-se do modelo criacionista, podem ser preditos processos 
e modos que poderiam ter influenciado o andamento dos 
“cronômetros radioativos”, prejudicando consequentemente sua 
confiabilidade. Por exemplo: (1) distúrbios na crosta e no próprio 
manto ocorridos durante a semana da criação (3º dia) e durante e 
após o Dilúvio; (2) a virtual e completa dissolução, pelas águas do 
Dilúvio, da parte superior da crosta terrestre, obliterando, por assim 
dizer, as marcas do mundo que então era; (3) a rápida e catastrófica 
atividade orogênica que resultou na formação de cordilheiras e 
montanhas; (4) a própria ação do calor e dos resfriamentos e 
solidificações rápidos ou lentos dele resultantes e as invasões de 
material ígneo e a conseqüente formação de diques e lacólitos em 
meio aos terrenos, não poderiam ter deixado intactas as séries 
radioativas, no que diz respeito ao seu funcionamento como 
“relógios”. 
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      Portanto, podem haver enganos, pois “não há como ter certeza 
de que os produtos radiogênicos resultantes do decaimento do 
Urânio e do Tório, por exemplo, não estavam presentes nesses 
minerais quando eles foram formados. Esta possibilidade é 
sobejamente evidente no caso das rochas vulcânicas modernas. Tais 
rochas, formadas por fluxos de lava provinda do manto interior da 
Terra, geralmente contêm Chumbo tanto radiogênico quanto comum, 
logo que a lava se esfria e os minerais se cristalizam”.2 Assim, ao 
medirem-se as “idades” de tais rochas, podem-se encontrar milhares 
ou talvez bilhões de anos quando, na verdade, a rocha teria apenas 
alguns anos ou meses. 

      Conclui-se, portanto, que os métodos de datação radioativos (e 
mesmo o método do Carbono 14, utilizado para materiais orgânicos) 
determinam não a idade de alguma coisa, mas sim a sua atividade 
radioativa, ou de decaimento, e foram escolhidos pelo pressuposto 
de que a Terra é muito velha, com o objetivo de reforçar essa idéia. O 
astrônomo Carl Sagan expressou bem esse objetivo, quando disse 
que “os segredos da evolução são morte e tempo – mortes de várias 
formas de vida imperfeitamente adaptadas ao ambiente, e tempo 
para uma longa sucessão de pequenas mutações que eram, por 
acidente, adaptativas, tempo para o lento acúmulo de padrões de 
mutações favoráveis”. 

O MÉTODO RADIOCARBÔNICO - O Carbono 14 forma-se 
constantemente nas camadas superiores da atmosfera, mediante 
bombardeio de átomos de Nitrogênio por raios cósmicos. À medida 
que se desintegram os átomos de Carbono 14, novos átomos se vão 
constituindo graças aos raios cósmicos, de sorte que a proporção de 
Carbono 14 em relação ao Carbono 12 (que é estável) se mantém 
constante. O Carbono 14, por outro lado, desaparece continuamente 
em virtude de uma emissão beta negativa, na qual um nêutron no 
núcleo se desintegra num próton, num antineutrino e num elétron. O 
elétron é expelido num antineutrino, mas o próton permanece no 
núcleo, que é assim transformado, pela carga positiva do próton, no 
núcleo de um isótopo estável de Nitrogênio. 

      Para todos os efeitos, basta entender que, quando um organismo 
morre, cessa de ingerir Carbono 14, pois não se alimenta mais. O 
Carbono 14, instável, começa a decair, enquanto o Carbono 12, 
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estável, permanece constante. A diferença entre os carbonos 14 e 12 
é usada na datação, pois se sabe que a meia-vida do Carbono 14 é 
de 5.600 anos. O problema é que é quase inútil se utilizar esse 
método em idades além de 30 mil anos, e vários fatores (como as 
explosões atômicas, por exemplo) alteram as taxas de desintegração 
radiocarbônica. 

      Além disso, deve-se lembrar, também, que a própria História 
encontra-se disponível apenas para uns poucos milênios passados. 
O início dos registros contendo algo que se aproxime de uma 
cronologia verificável, data mais ou menos da Primeira Dinastia do 
Egito (entre 2.200 e 3.500 a.C.). Para manter este problema em sua 
perspectiva correta, é bom lembrar que ninguém pode saber com 
certeza o que aconteceu antes que houvesse seres humanos para 
observar e registrar os acontecimentos (a invenção da escrita se deu 
por volta de 4 mil antes de Cristo; o que todos concordam). Ciência 
significa “conhecimento”, e a essência do método científico é a 
observação.  

ERROS DE DATAÇÃO - Em 1976, o mergulhador José Roberto 
Teixeira descobriu, no fundo da Baía de Guanabara, duas ânforas 
cobertas de ostras. Os dois vasos, cobertos de cracas, foram 
submetidos à análise por especialistas, e chegou-se à conclusão de 
que eram duas peças legítimas do artesanato romano de 2.200 anos 
atrás, e que jaziam no fundo da Baía desde aquela época. 

      Em 1978, dois anos após a descoberta, o Smithsonian Institute, 
dos Estados Unidos, examinou as peças e chegou à conclusão de 
que ambas provinham do Mar Egeu, pelo fato de não ter sido 
possível que houvessem sido fabricadas na América (isso foi 
documentado pelo jornal O Estado de São Paulo, de 11/02/1978). Em 
outubro de 1982, o arqueólogo norte-americano Robert Marx, 
responsável por 26 expedições científicas, autor de 30 livros e de 
mais de 400 artigos sobre arqueologia, confirmou a autenticidade 
das ânforas da Baía de Guanabara. Logo em seguida, o jornal The 
New York Times publicou a notícia do achado, dando repercussão 
internacional ao assunto. O Dr. Harold E. Edferton, do 
Massachussets Institute of Technology, deu a palavra final sobre a 
autenticidade e a antigüidade das ânforas romanas, que 
permanecem custodiadas pelo depósito do Instituto Brasileiro de 
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Arqueologia (isso encontra-se no Jornal do Brasil do dia 28/03/1983). 
Logicamente, como salientou o ilustre professor Fausto Cunha, 
membro do Conselho de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, “o 
achado se reveste da maior importância para a cultura e para a 
História”. 

      O que todos se perguntavam era o que estariam fazendo duas 
ânforas romanas há 2.200 anos no fundo da Baía de Guanabara? 
Quem as teria deixado ali? Com que propósito? 

      Várias teorias foram formuladas, mas a que logo alcançou 
credibilidade foi a de que os romanos teriam estado na aprazível 
Baía sete séculos antes de Pedro Alvares Cabral. Essa hipótese 
revolucionaria por completo a história do Brasil, das Américas e 
das navegações antigas. Teriam os romanos precedido os 
espanhóis, portugueses e até os fenícios, a singrarem os mares 
nunca dantes navegados? 

      A história era cheia de fascínio, e continuava a atiçar a 
imaginação dos estudiosos, até que veio a ser publicado um livro 
pelo Sr. Américo Santarelli, italiano radicado no Rio de Janeiro, 
mergulhador profissional e industrial. Para desencanto geral, as 
duas ânforas não eram romanas. Haviam sido fabricadas, a pedido 
de Santarelli, por um oleiro português, que tinha sua oficina em São 
Gonçalo. Haviam sido feitas com outras 18 ânforas iguais por 
encomenda do próprio Santarelli, que depositou 16 delas em locais 
diferentes da Baía de Guanabara, a fim de envelhecê-las para 
decorar sua casa em Angra dos Reis. Para provar o que dizia, 
Santarelli mergulhou de novo e trouxe oito ânforas à tona. As 
autoridades calaram-se ante a evidência. Os meios de comunicação 
esqueceram o assunto. Infelizmente, não existe muito interesse nas 
exceções. 

      Não quero com esse relato depreciar a pesquisa científica, afinal, 
errar é humano. Quero, contudo, destacar o fato de que a ciência 
humana tem suas limitações e que os métodos de datação nem 
sempre são assim tão confiáveis. 

Analisemos ainda algumas outras incoerências. 
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      Através do método de datação do Urânio, cientistas obtiveram 
datas de 169 milhões de anos e de três bilhões de anos para dois 
escoamentos de lava no Havaí. Entretanto, estes escoamentos 
ocorreram há menos de 200 anos (1800 e 1801, respectivamente). 

      A argamassa do Castelo de Oxford, na Inglaterra, tem  a idade 
de 7.370 anos pelo método do Carbono 14 (ou Radiocarbono), 
quando, na verdade, o castelo foi construído há 802 anos. 

      O método do Carbono 14, quando aplicado a um mastodonte, 
indicou uma diferença de 750 anos entre a morte dos tecidos 
externos e a dos tecidos internos. A camada externa da presa datava 
de 7.820 anos a partir da morte, enquanto o interior do animal 
revelou que morreu 750 anos mais tarde. Imagine a agonia deste 
pobre animal 

esqueletos enterrados produzem cifras excessivas para a idade 
calculada pelo método C-14. Payen primeiro descontaminou os 
ossos e depois aplicou-se o método do C-14 a todos os esqueletos 
pré-históricos de altas idades na Califórnia (alguns com mais de 30 
mil “anos” C-14) e percebeu que nenhum excedia a 4.900 anos C-
14. Segundo o Dr. Clyde L. Webster Jr., pesquisador do Geoscience 
Research Institute (Loma Linda University; Loma Linda CA 92350, 
EUA), a idade de Potássio/Argônio de uma corrente vulcânica do 
Monte Rangitoto em Aukland, Nova Zelândia, é calculada em 485 mil 
anos. No entanto, essa erupção destruiu um bosque cujas árvores 
têm uma idade radiocarbônica menor que 300 anos (El Gran 
Interrogante: Los Origenes, compilación de exposiciones y 
ponencias, Primeras Jornadas Iberoamericanas de Creacionismo, 
Universidad Adventista del Plata, 9 al 13 de febrero de 1997, pág. 
88). 

      A revista Isto é, do dia 15 de janeiro de  1992, publicou uma nota 
até cômica, sob o título: “O conto do pré-histórico.” Diz o texto: “O 
homem do gelo”, um corpo descoberto em setembro do ano 
passado nas montanhas do Tirol e identificado como o mais antigo 
homem pré-histórico encontrado na Europa, pode ter sido um dos 
monumentais enganos da arqueologia em todos os tempos. ‘Pré-
histórico nada. O corpo é do meu pai, que foi pescar ali no início dos 
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anos 70, se perdeu e nunca mais voltou’, garantiu uma suíça em 
carta publicada na quinta-feira,  pelo diário La Suisse, de Genebra. A 
mulher, que não teve seu nome divulgado, reconheceu os traços do 
pai em fotografias e exigiu do governo austríaco a devolução do 
corpo – atualmente guardado na Universidade de Innsbruck – para 
sepultá-lo. Exames atribuíram ao corpo entre 4,6 mil e 8 mil anos.” É 
uma pena que para isso a imprensa dedique apenas uma nota.  

Árvores nas proximidades de um aeroporto tinham idades 
radiocarbônicas na ordem de 10 mil anos, embora fosse sabido não 
terem mais que algumas décadas. Fica evidente aqui a contaminação 
pelos gases expelidos dos aviões. 

      A literatura relacionada a este método de datação relata o caso 
de uma tartaruga aquática que vivia na fonte Montezuma, no Arizona. 
A criatura se alimentava, em grande parte, do material associado à 
água fóssil do poço artesiano que supria a fonte. Ao morrer, sua 
idade radiocarbônica foi estimada em 15 mil anos! Obs.: Água fóssil 
é uma água com pouquíssimo ou nenhum Carbono 14. E, no caso de 
Montezuma, a água tinha 21.420 anos radiocarbônicos. 

      Falando em água, verificou-se que as conchas de moluscos vivos 
podem apresentar idades radiocarbônicas de até 2.300 anos. Isso 
parece indicar algum tipo de troca de Carbono entre esses 
organismos e depósitos de carbonato com pouco ou nenhum C-14. 
Se essa possibilidade é real – isto é, troca de carbono entre o 
organismo e qualquer fonte de Carbono deficiente em C-14 – então, 
é claro que a “idade” radiocarbônica desse organismo será grande 
demais. E o inverso (datas que são recentes demais) também 
acontecerá pela permuta de carbonato-iônio em lagos de água doce 
que passam a ter alta alcalinidade e tendem, assim, a absorver 
dióxido de carbono do ar. 

     Os trabalhos do Dr. Louis Payen sobre Carbono 14  
demonstraram que a contaminação por Carbono 12 dos  

      O arqueólogo Säve Söderbergh referiu-se às atitudes comuns 
entre seus colegas nos seguintes termos: “Se uma datação 
radiocarbônica apoia nossas teorias, nós a colocamos no texto; se 
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ela não contradiz frontalmente, colocâmo-la no rodapé e, se for 
discrepante, simplesmente não a mencionamos. Bastante 
tendencioso, não? 

      E sobre a idade da vida Terra? O criacionista clássico, 
fundamentado na Bíblia, admite que a vida na Terra tenha cerca de 6 
a 10 mil anos. Assumindo a origem da população humana com Noé, 
e admitindo um crescimento médio anual da ordem de 0,5% (hoje ele 
situa-se em torno de 2%) para assimilar guerras, epidemias, pragas, 
baixo nível de conhecimento e outros fatores que fazem baixar o 
nível de crescimento populacional, 4.300 anos seriam suficientes 
para ser atingida a atual população da Terra. Um crescimento médio 
de 0,35% ao ano, desde Noé até Cristo, permitiria que a população 
mundial atingisse os supostos 300 milhões de habitantes daquele 
tempo. Por outro lado, se a espécie humana tivesse um milhão de 
anos de existência, como dizem, mesmo a pequena taxa de 
crescimento médio de 0,1% ao ano, faria surgir um número 
fantasticamente grande de habitantes, os quais nem todo o Sistema 
Solar poderia conter! 

GEOCRONÔMETROS ALTERNATIVOS - Radiohalos de Polônio. É 
interessante notar que o comportamento dos elementos radioativos 
nem sempre promove, em todos os casos, a idéia de uma Terra 
extremamente antiga, como querem os evolucionistas. R. V. Gentry, 
incontestável perito mundial em halos radioativos, percebeu isso. Os 
radiohalos (ou halos radioativos) correspondem a microscópicas 
feições encontradas preferencialmente em biotita, um dos minerais 
essenciais das rochas graníticas. Essas minúsculas estruturas são 
originadas pela emissão de partículas alfa, a partir de um pequeno 
grão de material radioativo. No seu trajeto, essas partículas danificam 
a porção mineral circunjacente. Tendo em vista o contínuo processo 
de desintegração radioativa de “pai” para “filho”, partículas alfa com 
energias ou velocidades diferenciadas são produzidas, gerando 
então uma estrutura equivalente a várias esferas concêntricas, cujo 
centro conteria o referido grão radioativo. 

      Segundo o próprio Gentry, sua maior descoberta foi verificar a 
presença de radiohalos de Polônio, de origem primária, em granitos 
pré-cambrianos (0,6 a 4,6 bilhões de anos). Acrescentando-se à 
descoberta o fato de que os halos radioativos só são preservados a 
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temperaturas inferiores a 300°C, chegou a seguinte conclusão: os 
granitos “pré-cambrianos” foram criados a baixa temperatura e de 
maneira praticamente instantânea, afinal, a meia-vida do Polônio218 
é de apenas três minutos! A evidência era tão grande que Gentry 
passou a considerar-se criacionista. 

      Gentry descobriu que os granitos tiveram de ser criados de forma 
rápida e à frio. Para o pesquisador, o granito “pré-cambriano”, ou 
embasamento cristalino primordial da crosta terrestre, teria sido 
criado por Deus no primeiro instante (tempo inferior a três minutos) 
do primeiro dia da criação, há cerca de 6 mil anos. 

     Enfraquecimento do campo magnético terrestre. Existe ainda um 
outro geocronômetro um tanto diferente, porém, muito importante. 
Baseia-se na intensidade do campo magnético da Terra. Esta 
evidência é encontrada em um estudo feito pelo Dr. Thomas G. 
Barnes, professor de Física na Universidade do Texas, em El Paso. 
O Dr. Barnes é autor de muitos artigos nos campos de física 
atmosférica, e de um livro-texto amplamente usado nas 
universidades acerca de eletricidade e magnetismo. 

      Ele diz que a intensidade do campo magnético (isto é, o seu 
momento magnético) tem sido medida cuidadosamente durante 135 
anos; e também tem sido demonstrado, através de estudos analíticos 
e estatísticos, que ele está declinando exponencialmente durante 
esse período com uma meia-vida bastante provável de 1.400 anos. 
Isso significa que o campo magnético terrestre era duas vezes mais 
forte há 1.400 anos do que agora, quatro vezes mais forte há 2.800 
anos, e assim por diante. Assim, há sete mil anos ele deveria ser 32 
vezes mais forte do que agora. É quase inconcebível que ele 
pudesse jamais ter sido mais forte do que isso. Assim, há 10 mil 
anos, a Terra teria um campo magnético tão forte quanto o de uma 
estrela magnética! E isso é totalmente impossível. 

      As estrelas magnéticas têm processos termonucleares com que 
estabelecem e mantêm campos magnéticos com essa intensidade, 
mas a Terra não conta e nunca contou com essa fonte energética. O 
Dr. Barnes demonstra, sem sombra de dúvida, que a única fonte 
possível para o magnetismo da Terra devem ser as correntes 
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elétricas que circulam livremente em seu núcleo férreo. As correntes 
elétricas, porém, precisam fluir contra alguma resistência, e tal 
resistência gera calor, que então é dissipado através do meio 
circundante, e se perde. Tais correntes devem decair gradualmente 
por causa dessa perda de calor e isto é a razão para o declínio do 
seu campo magnético induzido. 

      Assim, dez mil anos parece ser o limite máximo para a idade da 
Terra, de acordo com o declínio atual do seu campo magnético. 
Quaisquer objeções a esta conclusão precisam ser baseadas na 
rejeição do mesmo pressuposto uniformitarista – de que o presente 
seria a chave do passado – que os evolucionistas desejam manter e 
empregar em qualquer processo através do qual possam, assim, 
chegar a uma idade avançada para a Terra. 

      Poeira lunar. Para muita gente a Lua tem aproximadamente a 
mesma idade do planeta ao redor do qual orbita. Se for assim, 
podemos dizer que ambos – Terra e Lua – são mais novos do que se 
pensa. Quando a NASA (Agência Espacial Norte-Americana) 
preparava o módulo que iria pousar pela primeira vez na Lua, 
equiparam-no com pés providos de grandes pratos, no centro dos 
quais havia um pino. O propósito de pés tão estranhos – semelhantes 
às pontas das hastes usadas pelos esquiadores – era manter o 
módulo lunar estável ao pousar. Os cientistas da NASA acreditavam 
que havia uma grossa camada de poeira na superfície da Lua, afinal, 
durante supostos bilhões de anos o satélite estivera recebendo todo 
tipo de detritos do espaço. E como praticamente não há erosão na 
atmosfera rarefeita da Lua, a poeira deveria estar lá. 

      A grande surpresa veio quando, em 1969, o módulo Eagle 
pousou na superfície lunar, oscilando levemente. Logo em seguida, o 
astronauta Neil Armstrong pisou a superfície cinzenta. Seus pés 
afundaram poucos milímetros. Onde estava espessa camada de 
poeira? 

      (Poeira espacial interplanetária é continuamente depositada na 
superfície da Lua numa média de mais de 14.300.000 toneladas por 
ano. Caso a Lua tivesse realmente os quase cinco bilhões de anos 
a ela atribuídos, deveria haver lá uma camada de 132 a 297 metros. 
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No entanto, verificou-se que essa camada de poeira vai de 0,5 a 8 
centímetros, o que daria uns 7 a 8 mil anos para o nosso satélite 
natural, aponta o geofísico e astrofísico Dr. Harold S. Slusher.) 

      O encolhimento do diâmetro solar também provê uma evidência à 
respeito da idade do Sistema Solar que deve ser considerada. Desde 
1836, mais de cem observadores diferentes do Observatório Naval 
dos Estados Unidos e do Observatório Real de Greenwich tiraram 
medidas visuais diretas que mostram que o diâmetro do Sol está 
encolhendo a uma média de 1,52m por hora (o que é quase 
imperceptível, devido a seu tamanho). Os registros de eclipses 
solares sugerem que esse relativamente rápido encolhimento tenha 
acontecido pelo menos nos últimos 400 anos. Até onde os 
pesquisadores conhecem, essa média tem sido constante desde a 
“formação” do Sol.  

      Utilizando as informações mais conservadoras, parece que o Sol 
teria o dobro de seu tamanho atual há 100 mil anos. Há 20 milhões 
de anos, a superfície solar estaria tocando a Terra. Os especialistas 
concluíram que há “apenas” 1 milhão de anos ou menos o Sol teria 
sido tão grande que não poderia ter existido vida no planeta; e, 
portanto, não poderia ter havido evolução biológica alguma. 
Argumentar que esse encolhimento solar pode ter sofrido variações 
ao longo dos milênios é negar, uma vez mais, o princípio 
evolucionista de que “o presente seria a chave do passado”.  

Respondido por: MICHELSON BORGES – Jornalista, Escritor e 
Teólogo (www.michelsonborges.com)                www.ja-online.net 

Observação:  

Os grifos em negrito e coloridos são deste autor.  

Neste meu Site tem um outro trabalho (em Power Point) 

que é uma espécie de complemento deste livro: 

EXPLOSÃO OU CRIAÇÃO ? 
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ATENÇÃO!!!! 

Não existe mutação genética natural que traga 

benefício ao ser, toda mutação genética é 

prejudicial ao ser. Até hoje, a ciência séria nunca 

observou nenhuma mutação genética natural que 

seja boa. 

 A seguir vou mostrar apenas seis mutações 

genéticas em seres humanos e animais. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto, quando um evolucionista lhe disser que os 

seres vão se modificando (evoluindo) geneticamente de 
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um estágio para o outro, peça-lhe que cite apenas uma 

entre as bilhões que existem. Apenas uma que trouxe 

benefício para o ser. Ele não vai conseguir e você ainda 

pode lhe mostrar bilhões de mutações e, todas elas 

prejudiciais ao ser. 

 

MONTAGENS FOTOSHOPICAS E ARTES 

(Cuidado com o que vêm) 
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Mensagens 

 
 
 Aos cientistas 
 

 Acheguem-se a Deus e os mistérios do universo, que ele 
permitir, vos será revelado, por intermédio de sua sabedoria (ciência). 
 “Pois as Escrituras Sagradas dizem: então, o que poderão dizer 
os sábios e instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste 
mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura. 
 Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres 
humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, 
resolveu salvar aqueles que crêem e fez isso por meio da mensagem que 
anunciamos, a qual é chamada de “louca”. (1º Co 1.19-21) 
 

 Aos pseudo cientistas e evolucionistas (ateus): 
 
 Ainda há tempo (enquanto for vivo) de reconhecer o seu 
criador, meditem no texto abaixo. 

“Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo; orem ao 
Senhor enquanto ele está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua 
maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos! Voltem para 
o Senhor, nosso Deus, pois ele tem compaixão e perdoa 
completamente”. (Is 55.6,7) 

 

Aos  Líderes Religiosos: 
 
Não desfaleçam, não desanimem, perseverem naquilo que 

aprenderam. A palavra chave é confiar. Em Cristo seremos 
vencedores. 

“Toda palavra de Deus é pura; ele é escudo para os que nele 
confiam” (Pv 30.5) 

“Seca-se a erva, e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus 
permanece eternamente” (Is 40.8) 

“Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o 
Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não 
há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus” (Os 4.1) 
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C R É D I T O S 
 

A maioria das imagens foram obtidas no Google e  os créditos 
são dos seus respectivos autores, cujos links, em grande 

parte, estão  abaixo das imagens, e segue uma listagem das 
imagens com seus respectivos créditos: 

 
PONTE RIO NITEROI - radarnacional.com.br 

FIRMAMENTO - sucessovital.com.br 
ÁRVORES - bemparana.com.br 
UNIVERSO - Diariodeburgos.es 

 

PANGEIA - dicasecuriosidades.net 

TERRA - agitoespigao.com 

ÁGUA - sucessovital.com.br 

AVES - pngimage.net 

RÉPTEIS - pngkit.com 

RINOCERONTE -  pt.pngtree.com 

DINOSSAURO - toppng.com 

DINOSSAURO -  geocities.com br. 
PLESIOSSAURO (carcaça) - criacionismodaterraantiga.blogspot.com 

PLESIOSSAURO (cabeça) - d3rf.wordpress.com  

MACACO  - pngfly.com 

GIRAFA -    pngimage.net  

GIRAFA - www.ib.usp.br 

GIRAFA - www.flexibletoursafrica.com 

CELACANTO - Criptopage.caixapreta.org 

GIRAFA BEBENDO ÁGUA - youtube.com 
CACHORRO   - gratispng.com 

GALINHA  - gratispng.com 

PORCO -  ultracoloringpages.com 

VACA   - gratispng.com 

GATO - bolafofadepelos.blogspot.com 

https://www.radarnacional.com.br/modelo-operacional-de-concessao-da-ponte-rio-niteroi-e-definido/
https://toppng.com/photo/215403/dino-2-desenho-dinossauro
https://toppng.com/photo/215403/dino-2-desenho-dinossauro
https://toppng.com/photo/215403/dino-2-desenho-dinossauro
https://d3rf.wordpress.com/2009/05/03/coisas-interssantes-sobre-a-evolucao-que-sao-escondidas-de-voce-parte-3/
https://pngimage.net/girafa-png-6/
https://pngimage.net/girafa-png-6/
https://pngimage.net/girafa-png-6/
http://www.ib.usp.br/
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BÍBLIA ABERTA  -  defendendoafecrista.wordpress.com 

ADÃO E EVA (SILHUETA)   - alamy.com 

PITERODACTILO   -  gratispng.com 

LUA       -   educadoraam.com.br  

ANATOMIA PEIXE   - biologiasomosnos.blogspot.com 

ANATOMIA DE UM RÉPTIL  - Karaoukoroa.blogs.sapo.pt 

ANATOMIA DE UMA AVE - ciencias.seed.pr.gov.br 

AMEBA    - canstockphoto.com.br 

SILHUETA TARTARUGA - artecasadecor.com 

SILHUETA PEIXE - gratispng.com 

UVAS   -  blog.vinhobr.com.br  

DUAS TERRAS - Youtube.com 

JACARÉ    - gratispng.com 

ANNE ELIZABETH  DARWIN - en.wik pedia.org 

FRANGO PELADO - lista.mercadolivre.com.br 

ÁGUIA     - gratispng.com  

EXPERIÊNCIA PASTEUR  - gratispng.com 

PASTEUR - ensinodematemtica.blogspot.com 

MARIPOSAS BISTON - www.ucm.es 

MULHER GIRAFA (frente) - azwanderlust.com  

MULHER GIRAFA (lado) - curiososnomundo.blogspot.com 

MULHER GIRAFA ( mãe e filha) - xalingo.com.br 

Cidade Éfeso ´- pt-br.facebook.com  

Cidade de Corazim - iadrn.blogspot.com  

Cidade cafarnaum - myloview.com.br 

Cidade de Ninive - facebook.com 

Cidade de Arad - galeriabiblica.blogspot.com  

Cidade de Siquem - slideshare.net 

Muralhas de Jerico - youtube.com  

https://www.alamy.com/stock-photo-editable-vector-silhouette-of-adam-and-eve-72817719.html
https://www.alamy.com/stock-photo-editable-vector-silhouette-of-adam-and-eve-72817719.html
https://www.alamy.com/stock-photo-editable-vector-silhouette-of-adam-and-eve-72817719.html
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi1mL61t4XmAhWig-AKHeyODFMQMwhLKAMwAw&url=https%3A%2F%2Fwww.gratispng.com%2Fpng-efv0mg%2F&psig=AOvVaw05YOj-5DWXoOJztQSqs1bH&ust=1574773726411884&ictx=3&uact=3
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi1mL61t4XmAhWig-AKHeyODFMQMwhLKAMwAw&url=https%3A%2F%2Fwww.gratispng.com%2Fpng-efv0mg%2F&psig=AOvVaw05YOj-5DWXoOJztQSqs1bH&ust=1574773726411884&ictx=3&uact=3
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi1mL61t4XmAhWig-AKHeyODFMQMwhLKAMwAw&url=https%3A%2F%2Fwww.gratispng.com%2Fpng-efv0mg%2F&psig=AOvVaw05YOj-5DWXoOJztQSqs1bH&ust=1574773726411884&ictx=3&uact=3
https://educadoraam.com.br/noticias/mundo/nasa-quer-levar-primeira-mulher-a-lua-em-2024/
https://educadoraam.com.br/noticias/mundo/nasa-quer-levar-primeira-mulher-a-lua-em-2024/
https://educadoraam.com.br/noticias/mundo/nasa-quer-levar-primeira-mulher-a-lua-em-2024/
http://blog.vinhobr.com.br/uvas-assemblage-ou-variental/
http://blog.vinhobr.com.br/uvas-assemblage-ou-variental/
http://blog.vinhobr.com.br/uvas-assemblage-ou-variental/
https://www.gratispng.com/png-rq2iuw/
https://www.gratispng.com/png-rq2iuw/
https://www.gratispng.com/png-rq2iuw/
http://www.ucm.es/
http://azwanderlust.com/blog/chiang-mai/
http://azwanderlust.com/blog/chiang-mai/
http://azwanderlust.com/blog/chiang-mai/
https://pt-br.facebook.com/429160870510637/photos/%C3%A9feso-nos-tempos-de-paulo-na-%C3%A9poca-de-paulo-%C3%A9feso-era-muito-rica-por-causa-de-su/824810694278984/
https://pt-br.facebook.com/429160870510637/photos/%C3%A9feso-nos-tempos-de-paulo-na-%C3%A9poca-de-paulo-%C3%A9feso-era-muito-rica-por-causa-de-su/824810694278984/
https://pt-br.facebook.com/429160870510637/photos/%C3%A9feso-nos-tempos-de-paulo-na-%C3%A9poca-de-paulo-%C3%A9feso-era-muito-rica-por-causa-de-su/824810694278984/
http://iadrn.blogspot.com/2011/12/arqueologia-da-cidade-de-corazim.html
http://iadrn.blogspot.com/2011/12/arqueologia-da-cidade-de-corazim.html
http://iadrn.blogspot.com/2011/12/arqueologia-da-cidade-de-corazim.html
https://myloview.com.br/fotomural-as-escavacoes-da-antiga-cidade-de-cafarnaum-as-margens-do-lago-no-2A02707
https://myloview.com.br/fotomural-as-escavacoes-da-antiga-cidade-de-cafarnaum-as-margens-do-lago-no-2A02707
https://myloview.com.br/fotomural-as-escavacoes-da-antiga-cidade-de-cafarnaum-as-margens-do-lago-no-2A02707
http://galeriabiblica.blogspot.com/2012/01/tel-arad-israel.html
http://galeriabiblica.blogspot.com/2012/01/tel-arad-israel.html
http://galeriabiblica.blogspot.com/2012/01/tel-arad-israel.html
https://www.youtube.com/watch?v=lsdMcCvy_Qs
https://www.youtube.com/watch?v=lsdMcCvy_Qs
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Cidade \Jericó - cafetorah.com  

Tucano - detalhesdacriacao.wordpress.com 

O Homem de Java - pt.wikipedia.org 

O Homem de Piltidow - netnature.wordpress.com   e netnature.wordpress.com 

Dente (homem) de Nebrasca - eoriadaevolucao-biblia.blogspot.com 

Lucy - temposnotempo.blogs.sapo.pt 
 

Iguana marinha - gq.globo.com 

Belo Horizonte antiga - www.aquaforte.com 

Belo Horizonte atual - insectashoes.com 

Porto de Vitória antigo - www.vermelho.org.br 

Porto de Vitória atual - portosenavios.com.br 

Viaduto do Chá antigo - www.fotosite.terra.com.br 

Viaduto do Chá atual - www.fotoarqurb.zip.net 

Praça da República – RJ antiga - www.novomilenio.inf.br 
Praça da República  - RJ atual - www,skyscrapercit.com 

Av Paulista – SP antiga - www.almanack.paulistano.com.br 

Av Paulista – SP atual - www.geocities.com 

Rosto Darwin - pinterest.com 

O Archaeoraptor - Brasil.skepdic.com/archeoraptor.html 

O Microraptor -   www.scb.org.br/controversia/dinodequatroasasefraude.asp 

Mariposas Biston - www.ucm.es 
Casvalo Falabela - www.tiikoni.net 

Pônei - www.hipismobrasil.com.br/racas/ 
Paint Horse - www.saudeanimal.com.br 

Holsteiner - www.geocities.com 

Shire - hipicajaragua.blogspot.com  

Shire e Falabela (comparação) - big_game.at.infoseek.co.jp 

Fêmur Gigante - semprequestione.com 

Fêmur Gigante - danielmastral.com.br  

Múmia Gigante - mundiphilosophorum.blogspot.com  

João-de-barro - dicasdearquitetura.com.br 
 

 

https://cafetorah.com/jerico-cidade-mais-antiga-mundo/
https://cafetorah.com/jerico-cidade-mais-antiga-mundo/
https://cafetorah.com/jerico-cidade-mais-antiga-mundo/
https://www.insectashoes.com/blog/um-dia-no-centro-de-belo-horizonte/
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjQ-o7Zq5_mAhX4H7kGHVkPCTAQMwhVKA0wDQ&url=https%3A%2F%2Fwww.portosenavios.com.br%2Fnoticias%2Fportos-e-logistica%2Fautorizada-dragagem-do-porto-de-vitoria&psig=AOvVaw3Ih4sONAZzpJYKn1yUfZWb&ust=1575663932838046&ictx=3&uact=3
http://www.fotosite.terra.com.br/
http://www.almanack.paulistano.com.br/
http://www.tiikoni.net/
http://www.saudeanimal.com.br/
http://hipicajaragua.blogspot.com/2010/03/shire-o-docil-cavalo-gigante.html
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjq0NPR88fmAhVIIbkGHW5NBFcQMwhFKAMwAw&url=http%3A%2F%2Fwww.danielmastral.com.br%2Farqueologia%2Fgigantes.html&psig=AOvVaw3u9jkune6GtDPnZ02Bf6qp&ust=1577057634072138&ictx=3&uact=3
http://mundiphilosophorum.blogspot.com/2011/04/os-gigantes.html
https://dicasdearquitetura.com.br/o-dom-arquitetonico-do-joao-de-barro/
https://dicasdearquitetura.com.br/o-dom-arquitetonico-do-joao-de-barro/
https://dicasdearquitetura.com.br/o-dom-arquitetonico-do-joao-de-barro/
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m.megacurioso.com.br 
PITERODACTILO  + (4 soldados) - nerdtecnogeek.com.br 

PITERODATILO – viciadoemnoticias.blogspot.com 

DINOSSAURO SERRILHADO (estatueta) - egadouniversal.com.br 

DINOSSAURO EM PÉ (estatueta) - arqbib.atspace.com (dir.) 

Dinossauro em pé esquerda (estatueta) - primeiraigrejavirtual.com.br 

Dinossauro (comparação estatueta e desenho moderno) - 

gospelmusicstyles.webnode.com.br 
Dinossauro (comparação estatuet5a e reconstituição) - 

primeiraigrejavirtual.com.br  

Pegadas dinossauros e gigante - danielmastral.com.br 

Pé gigante e comum - mundogump.com.br 

Pé gigante e comum s/chinelo - geocities.ws 

Museu Julsrud - atlasobscura.com 

Foto Julsrud – flickr.com  

Baleia - picosdeaventura.com 

Pinguim - br.vexels.com 
Ornitorrinco - www.genvaschools.org 

Macaco mamando - www.fdesouche.com 
Comparação macaca x mulher loira - 

Macaca - www.futura-scienes 

Loira -    www.flaperscostumes.com 
Mulher branca - www.choveu.com.br 

Macaca - www.portretkobiety.pl 

Mutação genética (defeito nas pernas) – 
ornalciencia.com  

Mutação genética (pelo no rosto e mãos em gancho – 
ornalciencia.com  

Mutação genética (envelhecimento precoce) 

rnalciencia.com 

Mutação genética (porco) - 

https://m.megacurioso.com.br/animais-sinistros/56583-direto-das-profundezas-monstro-marinho-e-achado-na-praia-e-gera-polemica.htm
https://primeiraigrejavirtual.com.br/2011/08/09/arqueologia-bblica-os-dinossauros/
http://www.geocities.ws/somdofritz/criacionismo/Gigantes.html
https://www.flickr.com/photos/28059239@N00/70434388/
https://picosdeaventura.com/cetaceos-com-dentes-2/
https://br.vexels.com/png-svg/previsualizar/159475/ilustracao-de-gordura-pinguim-asa-bico-cauda
http://www.fdesouche.com/
http://www.portretkobiety.pl/
https://www.jornalciencia.com/top-15-mutacoes-geneticas-em-humanos-que-deixam-os-cientistas-perplexos/
https://www.jornalciencia.com/top-15-mutacoes-geneticas-em-humanos-que-deixam-os-cientistas-perplexos/
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jornalciencia.com 

Mutação genética (bezerro) 
mdig.com.br  

Mutação genética (borboleta) 
deafixa.com 

 
 
 

 
 

https://www.jornalciencia.com/top-8-animais-com-mutacoes-geneticas-que-vao-te-deixar-chocado/
https://www.mdig.com.br/index.php?itemid=8793
http://www.ideafixa.com/oldbutgold/anomalias-geneticas-em-borboletas

