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Evolucionismo: 
“Uma teoria cientificamente comprovada”

Criacionismo:
“Interpretação literalista e equivocada da Bíblia”

Design Inteligente:

“Criacionismo disfarçado”

Evolucionismo x Criacionismo x TDI  (conceitos expostos pela mídia)  



A História Natural pode ser comprovada cientificamente?A História Natural pode ser comprovada cientificamente?

O presente é a chave do passado?O presente é a chave do passado?

Empirismo racional /Evolucionismo /Criacionismo (possíveis respostas)  



Evolucionismo: 

Criacionismo:

Design Inteligente:

Conhecimento
Científico EvolucionismoEvolucionismo

CriacionismoCriacionismo

Design  Design  InteligenteInteligente
Argumento 
Teleológico

Naturalismo 
Filosófico

Conhecimento
Científico

Conhecimento
Científico

Conhecimento
Bíblico

Evolucionismo x Criacionismo x TDI  (análise epistemológica)   
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  Temas ligados às origens do Universo, da Terra, da vida , das espécies e do homem



Origem da Vida:Origem da Vida:

Abiogênese

Modelo:Modelo:
 Experimento de Urey-Miller

EvolucionismoNaturalismo Naturalismo 
FilosóficoFilosófico

ConhecimentoConhecimento
  CientíficoCientífico

Modelos: Processo de construção (Ex. 1)



Modelo: Experimento de Urey-Miller



Origem da Vida:Origem da Vida:
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Origem da Vida:Origem da Vida:

Abiogênese

Modelo:Modelo:
 Experimento de Urey-Miller

Origem do Registro Fóssil:Origem do Registro Fóssil:
Geocronologia Padrão

Modelo:Modelo:
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Modelo: Geocronologia Padrão
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(Michael Behe)
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Modelo: Complexidade Irredutível
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Origem da Vida:Origem da Vida:

Deus Criador

Modelo:Modelo:

Origem do Registro Fóssil:Origem do Registro Fóssil:
A Grande Catástrofe
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Modelo: Fenômenos Geológicos Globais



Modelo: Fenômenos Geológicos Globais



Modelo: Fenômenos Geológicos Globais



Modelo: Fenômenos Geológicos Globais



Modelo: Fenômenos Geológicos Globais



Modelo: Fenômenos Geológicos Globais



Modelo: Fenômenos Geológicos Globais         A Grande Catástrofe
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Modelo: Fenômenos Geológicos Globais         A Grande Catástrofe



Origem da Vida:Origem da Vida:

Deus Criador

Modelo:Modelo:

Origem do Registro Fóssil:Origem do Registro Fóssil:
A Grande Catástrofe

Fenômenos Geológicos 

Modelo:Modelo:

(Michael Behe)

Globais

CriacionismoConhecimento Conhecimento 
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ConhecimentoConhecimento
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Criacionismo: NãoNão é uma interpretação literalista e equivocada da Bíblia

Complexidade Irredutível 



Ciência Moderna



Vários fatores contribuíram para o surgimento da ciência Vários fatores contribuíram para o surgimento da ciência 

moderna. Verifica-se, no entanto, uma exagerada moderna. Verifica-se, no entanto, uma exagerada 

ênfase na influência do pensamento grego e, ao mesmo ênfase na influência do pensamento grego e, ao mesmo 

tempo, uma flagrante omissão da importância dos tempo, uma flagrante omissão da importância dos 

princípios do protestantismo.princípios do protestantismo.  

Ciência Moderna

Influência do Protestantismo (valorização do conhecimento bíblico)



A valorização da comunhão com Deus e Sua Palavra – A valorização da comunhão com Deus e Sua Palavra – 

princípio fundamental da religião bíblica – constitui um princípio fundamental da religião bíblica – constitui um 

dos fatores mais relevantes para o estabelecimento da dos fatores mais relevantes para o estabelecimento da 

ciência moderna, a partir do século XVII. ciência moderna, a partir do século XVII. 

Ciência Moderna

Influência do Protestantismo (valorização do conhecimento bíblico)



Vantagem 1:Vantagem 1: O pesquisador científico, que tem a  O pesquisador científico, que tem a 

consciência de ter sido criado à imagem e à consciência de ter sido criado à imagem e à 

semelhança do Seu Criador, espera encontrar um semelhança do Seu Criador, espera encontrar um 

mundo natural – com um grau extremamente alto de mundo natural – com um grau extremamente alto de 

ordem e estabilidade – acessível e passível de ser ordem e estabilidade – acessível e passível de ser 

compreendido, mediante a observação e a compreendido, mediante a observação e a 

experimentação.experimentação.  

Ciência Moderna

Influência do Protestantismo (valorização do conhecimento bíblico)



Vantagem 2:Vantagem 2:  O cientista cristão se sentirá O cientista cristão se sentirá 

continuamente encorajado a perscrutar a natureza com continuamente encorajado a perscrutar a natureza com 

toda a sua beleza e complexidade – como uma dádiva toda a sua beleza e complexidade – como uma dádiva 

Divina e fonte inesgotável de novos conhecimentos – Divina e fonte inesgotável de novos conhecimentos – 

valendo-se da metodologia científica.valendo-se da metodologia científica.

Ciência Moderna

Influência do Protestantismo (valorização do conhecimento bíblico)



Vantagem 3:Vantagem 3:  Esse mesmo cientista – ao estar em Esse mesmo cientista – ao estar em 

contato com a Verdadeira Fonte de Sabedoria – contato com a Verdadeira Fonte de Sabedoria – 

certamente, será grandemente beneficiado com a mais certamente, será grandemente beneficiado com a mais 

completa liberdade interior, tão necessária para o completa liberdade interior, tão necessária para o 

trabalho científico e perfeitamente garantida pela trabalho científico e perfeitamente garantida pela 

religião bíblica. religião bíblica. 

Ciência Moderna

Influência do Protestantismo (valorização do conhecimento bíblico)



Vantagem 4:Vantagem 4:  Para os  pesquisadores protestantes – no Para os  pesquisadores protestantes – no 

campo da ciência – a investigação sistemática do campo da ciência – a investigação sistemática do 

mundo natural desperta os mais nobres sentimentos de mundo natural desperta os mais nobres sentimentos de 

humildade e admiração, conduzindo-os, humildade e admiração, conduzindo-os, 

espontaneamente, à adoração do Criador e espontaneamente, à adoração do Criador e 

Mantenedor do Universo. Mantenedor do Universo. 

Ciência Moderna

Influência do Protestantismo (valorização do conhecimento bíblico)



Com essas vantagens, nos últimos três séculos, algumas Com essas vantagens, nos últimos três séculos, algumas 

mentes brilhantesmentes brilhantes – em associação íntima com as  – em associação íntima com as 

revelações da Mente Divina (mediante o estudo das revelações da Mente Divina (mediante o estudo das 

Sagradas Escrituras e da própria natureza) – destacam-Sagradas Escrituras e da própria natureza) – destacam-

se no cenário científico.se no cenário científico.

Ciência Moderna

Influência do Protestantismo (valorização do conhecimento bíblico)



  Dentre esses notáveis cientistas cristãos, citamos Dentre esses notáveis cientistas cristãos, citamos 

Johannes Kepler, Galileu Galilei, Blaise Pascal, Robert Johannes Kepler, Galileu Galilei, Blaise Pascal, Robert 

Boyle, Isaac Newton, James Clerk Maxwell, Michael Boyle, Isaac Newton, James Clerk Maxwell, Michael 

Faraday, Faraday, Louis Pasteur, Adam SedgwickLouis Pasteur, Adam Sedgwick, William , William 

Buckland, João Amós Comênio (Comenius),...Buckland, João Amós Comênio (Comenius),...

Ciência Moderna

Influência do Protestantismo (valorização do conhecimento bíblico)



                                                                                              

                            

  

Cosmovisão  CriacionistaCosmovisão  Criacionista

Ciência Moderna

Criacionismo: Uma associação coerente e sustentável entre o 
conhecimento científico e o conhecimento bíblico.
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Ciência Moderna

Criacionismo: Uma associação coerente e sustentável entre o 
conhecimento científico e o conhecimento bíblico.
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Modelo 1Modelo 1

 Abiogênese (Urey-Miller)Abiogênese (Urey-Miller)

Geocronologia PadrãoGeocronologia Padrão

Modelo 3Modelo 3
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Modelo 2Modelo 2
Complexidade Irredutível Complexidade Irredutível 

(Michael Behe)(Michael Behe) 

Fenômenos Geológicos Fenômenos Geológicos 
Globais Globais 

Modelo 4Modelo 4
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MODELOS SE DESTACAM:MODELOS SE DESTACAM:
  Provavelmente, em detrimento de todo o procedimento construtivo



Conhecimento
 CientíficoEvolucionismo Criacionismo Conhecimento

 Bíblico
Naturalismo
 Filosófico

Modelo 1Modelo 1
 Abiogênese (Urey-Miller)Abiogênese (Urey-Miller) Complexidade Irredutível Complexidade Irredutível 

(Michael Behe)(Michael Behe)  

Geocronologia PadrãoGeocronologia Padrão Fenômenos Geológicos Fenômenos Geológicos 
Globais Globais 

Modelo 3Modelo 3

Modelo 2Modelo 2

Modelo 4Modelo 4

MODELOS SE DESTACAM:MODELOS SE DESTACAM:
  Os modelos 1 e 3 são antagônicos aos modelos 2 e 4 



Geocronologia PadrãoGeocronologia Padrão Fenômenos Geológicos Fenômenos Geológicos 
Globais Globais 

MODELOS SE DESTACAM:MODELOS SE DESTACAM:
  Na verdade estes modelos é que nortearão as linhas de pesquisa
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Modelo 3Modelo 3 Modelo 4Modelo 4
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(eventos evolutivos) – substâncias simples 

gerando complexas moléculas orgânicas 

para, finalmente, produzir um ser 

unicelular. 
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Um modelo construído com base na 

complexidade irredutível, promoverá um 

estudo pormenorizado em outra direção, 

qual seja, compreender as funções de 

moléculas orgânicas –  nos seres vivos – e 

como elas se interagem, no contexto dos 

mecanismos mais amplos e essenciais para a 

manutenção da vida.
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No  estudo dos processos formadores das 
rochas – de acordo com a geologia 
convencional – a idade radiométrica 
(Geocronologia Padrão) prevalecerá,  
conferindo extrema lentidão (milhões de 
anos) aos processos de formação das rochas 
sedimentares (com o seu correspondente 
conteúdo fóssil), semelhantemente ao 
verificado nos atuais fenômenos geológicos 
ordinários.
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gerando complexas moléculas orgânicas 

para, finalmente, produzir um ser 

unicelular. 

Um modelo construído com base na 

complexidade irredutível, promoverá um 

estudo pormenorizado em outra direção, 

qual seja, compreender as funções de 

moléculas orgânicas –  nos seres vivos – e 

como elas se interagem, no contexto dos 

mecanismos mais amplos e essenciais para a 

manutenção da vida. 

No  estudo dos processos formadores das 
rochas – de acordo com a geologia 
convencional – a idade radiométrica 
(Geocronologia Padrão) prevalecerá,  
conferindo extrema lentidão (milhões de 
anos) aos processos de formação das rochas 
sedimentares (com o seu correspondente 
conteúdo fóssil), semelhantemente ao 
verificado nos atuais fenômenos geológicos 
ordinários.

A concepção catastrófica da Coluna 
Geológica (um enfoque distinto), promoverá 
a identificação de muitas evidências – nas 
rochas fanerozóicas – que apontam para 
eventos pretéritos rápidos e contínuos (dias, 
semanas e meses) de erosão, transporte, 
sedimentação e soterramento de seres 
(fósseis), comparáveis aos atuais fenômenos 
(desastres) geológicos extraordinários.

MODELOS SE DESTACAM:MODELOS SE DESTACAM:
  Na verdade estes modelos é que nortearão as linhas de pesquisa



Complexidade Irredutível Complexidade Irredutível 
(Michael Behe)(Michael Behe)  

Geocronologia PadrãoGeocronologia Padrão Fenômenos Geológicos Fenômenos Geológicos 
Globais Globais 

 Abiogênese (Urey-Miller)Abiogênese (Urey-Miller)

Modelo 1Modelo 1 Modelo 2Modelo 2

Modelo 3Modelo 3 Modelo 4Modelo 4

MODELOS SE DESTACAM:MODELOS SE DESTACAM:
  Quais modelos seriam mais abrangentes e mais condizentes com a realidade dos fatos? Quais modelos seriam mais abrangentes e mais condizentes com a realidade dos fatos? 



Os modelos utilizados pelo paradigma evolucionista das origens
demonstram, com uma freqüência cada vez maior, sua notável
insuficiência epistêmica.

Não é difícil constatarmos a urgente necessidade de uma radical
mudança de paradigma no campo da História Natural.
 
Estamos nos aproximando de uma nova revolução científica?

Espero que todos nós – participantes do 5º SFO –  tenhamos o
privilégio de, dentre em breve, presenciar o fim de uma das mais
longevas e perniciosas influências do naturalismo – em todo o 
período da história humana –  no campo da investigação cuidadosa
e sistemática da natureza.
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