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Uma das primeiras organi-
zações criacionistas norte-
-americanas foi a Religion 

and Science Association (RSA), 
fundada em meados dos anos 
1930 por Dudley Whitney, edi-
tor de vários jornais agrícolas. 
Ele era um exímio conhecedor 
da geologia e foi fortemente in-
fluenciado por George McCrea-

dy Price, um dos pais do criacio-
nismo moderno, que também 
fazia parte da diretoria da orga-
nização (para mais informações, 
leia o artigo “A Brief History of 
the Modern American Creation 
Movement”, por Jerry Bergman). 
Essa e outras organizações cria-
cionistas pioneiras serviram de 
inspiração para as que viriam a 

Os cinco principais 

Impacto E V E R T O N  F E R N A N D O  A L V E S

ser fundadas mais tarde ao redor 
do planeta.

Neste artigo, focamos e re-
visamos as principais organiza-
ções científicas criacionistas mo-
dernas, abrangendo sua história, 
os antecedentes dos fundadores 
e algumas de suas principais ati-
vidades.

Ao longo dos anos temos observado constantes mudanças na 
estrutura organizacional de centros e ministérios especializados 
em criacionismo da Terra jovem. O crescimento das organizações 
paraeclasiásticas, isto é, organizações cujas atividades são paralelas 
ao ministério de uma determinada denominação religiosa, énotável 
e frequentemente impulsionado por um dos dois principais 
fatores: uma personalidade dinâmica ou um nicho necessário e 
uma organização que é hábil em preencher essa necessidade com 
recursos de qualidade.

centros de
criacionista no
pesquisa
mundo
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Geoscience Research 
Institute (GRI)

Em 1958, o GRI, organização 
científica criacionista paraeclesi-
ástica, foi fundado oficialmente 
nos EUA pela Associação Geral 
da Igreja Adventista do Sétimo 
Dia (IASD), sob a direção do bi-
ólogo Frank Lewis Marsh, a fim 
de servir e aconselhar a IASD 
sobre questões relacionadas à 
Geologia e à Paleontologia. O 
GRI começou com dois cientis-
tas e um secretário, sediados na 
Universidade de Andrews, no 
estado de Michigan. Em 1980, o 
GRI foi transferido para o cam-
pus da Universidade de Loma 
Linda, Califórnia, onde cresceu 
para empregar uma equipe de 
cinco cientistas, duas pessoas 
da equipe de apoio e um biblio-
tecário de meio período.

Em 2001, o instituto de pes-
quisa ampliou sua sede graças 
à generosidade de sua mante-
nedora e de doadores individu-
ais. O prédio de dois andares 
oferece aproximadamente 975 
metros quadrados de espaço, 
com oito escritórios, duas salas 
de reuniões, quatro laborató-
rios, computadores para aná-
lise de dados e uma biblioteca 
científica com 18.000 volumes, 
incluindo 100 assinaturas de 
periódicos. Hoje, o GRI recebe 
um orçamento anual de US$ 
1,37 milhão. Atualmente o GRI 
mantém uma rede global de fi-
liais e centros de recursos a fim 
de tornar as informações sobre 
a criação mais amplamente dis-
poníveis. As filiais se encontram 
na Coreia (Ásia), Espanha (Eu-

ropa), França (Europa), México 
(América do Norte), Argentina 
(América do Sul) 
e Brasil (Améri-
ca do Sul). 

A equipe do 
GRI apresenta 
palestras para 
pré-universitá-
rios, universitá-
rios, professores 
e pastores em 
muitas partes 
dos Estados 
Unidos e outros 
países. Durante 
os últimos cinco 
anos, o GRI apresentou pales-
tras e realizou seminários em 
mais de 35 países. O GRI tam-
bém realizou duas conferências 
de campo no oeste dos Estados 
Unidos e publicou um total de 
40 números de periódicos, uti-
lizando quatro idiomas diferen-
tes. Além disso, os membros do 
GRI participaram de Seminários 
de Fé e Aprendizagem, Confe-
rências Interna-
cionais de Fé e 
Ciência e Con-
ferências Regio-
nais de Fé e Ci-
ência.

Revista: Ori-
gins – É uma 
revista técnica, 
revisada por pa-
res, que aborda 
questões cientí-
ficas e teológi-
cas relativas às 
origens. A revista foi inaugurada 
em 1974 e agora é publicada ir-
regularmente, à medida que os 
materiais se tornam disponíveis. 
Além dela, o GRI mantém seu 
boletim de notícias, com perio-

dicidade trimestral, e o Science 
News, que é atualizado semanal-

mente. Relatórios recentes são 
encontrados no Current News, 
enquanto os relatórios mais anti-
gos também são acessíveis (para 
mais informações clique aqui).

Mídia/audiovisual – O GRI 
fornece uma lista de links para 
DVDs selecionados, videoclipes 
e gravações de áudio/vídeo em 
tópicos relacionados a origens. 
Atualmente, eles estão produ-

zindo uma série chamada Clash 
of Ideas (Choque de Ideias) que 
está em sua primeira temporada 
(clique aqui e assista à série).

Mini-museu – O edifício 
como um todo é utilizado para 

Velociraptor na entrada da sede do GRI

Museu do GRI na Coréia do Sul
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exposições educacionais de 
fósseis. Essa exposição abriga 
o esqueleto de um velocirap-
tor, um dinossauro predador do 
tamanho de um veado. Há tam-
bém o destaque para ovos de 
dinossauro que se acredita te-
rem vindo de um oviraptor, um 
dinossauro semelhante ao ve-
lociraptor em tamanho e algu-
mas características. O corredor 
do segundo andar apresenta 
exposições de quatro famosos 
locais fósseis.Essas exposições 
ilustram o grau de preservação 
que é por vezes encontrado no 
registro fóssil. A biblioteca con-
tém exposições de fósseis liga-
dos à Explosão Cambriana, bem 
como réplicas de crânios de ho-
minídeos fósseis e uma peque-
na coleção de peixes e insetos 
da famosa Formação Santana, 
no Brasil.

Projetos de pesquisa – Pro-
jetos atuais incluem estudo de 
baleias fósseis, sedimentos con-
tendo cascas de ovos de dinos-
sauro, tendências químicas em 
grandes corpos de granito e a 
genética molecular (sequências 
de DNA em vermes redondos). 
O GRI também patrocina pes-
quisas em Utah, Wyoming, Novo 
México e Argentina. Essa pes-
quisa produziu vários resumos 
e artigos publicados em revistas 
científicas profissionais. Segun-
do o diretor do GRI, James Gib-
son, “o que eles fazem é colocar 
os dados sobre a mesa e, em se-
guida, avaliá-los a partir de uma 
visão de mundo baseada em 
sua compreensão da revelação 
especial. O que eles não preten-
dem fazer é afirmar que os da-
dos suportam sua posição de fé 
quando não o fazem”.

Bolsas de Pesquisa – Os sub-
sídios do GRI são concedidos a 
cientistas acadêmicos que con-
duzem pesquisas de origens 
de originalidade e importância 
nas ciências da terra e da vida. 
O patrocínio pode envolver as-
sistência com os custos de de-
senvolvimento conceitual, pes-
quisa bibliográfica, investigação 
laboratorial, estudos de campo 
e publicação. Valores em média 
de US$ 4000-6000. Os pedidos 
de subsídios são julgados prin-
cipalmente pela originalidade 
científica e significado da pes-
quisa proposta e pela compro-
vada competência ou promessa 
de criatividade do investigador 
principal. O GRI exige relatórios 
anuais de progresso e relatórios 
financeiros, e exorta a publica-
ção de resultados em revistas 
profissionais, incluindo o reco-
nhecimento do apoio do GRI.

Creation Research Society

A Creation Research Socie-
ty é uma sociedade científica 
com membros espalhados por 
todo o mundo. Fundada em 
1963, é uma das mais antigas 
organizações criacionistas de 
caráter interdenominacional, 
nos Estados Unidos, localiza-
da em Chino Valley, no estado 
do Arizona. Estrategicamen-
te localizada, encontra-se em 
áreas biológicas e geológicas 
de grande importância para a 
posição criacionista, próxima 
ao Grand Canyon (duas horas 

de automóvel), uma das mais 
importantes fontes da pesqui-
sa criacionista. 

A origem da CRS pode 
ser atribuída diretamente à in-
capacidade de um grupo de 
dez cientistas criacionistas em 
publicar em periódicos com 
revisão por pares. Após sua 
fundação, a CRS quase que 
imediatamente começou a 
publicar a Creation Research 
Society Quarterly (CRSQ). A 
CRS ocasionalmente patroci-
na ou co-patrocina conferên-
cias, seminários e viagens de 
campo. Esses eventos servem 
para facilitar o diálogo entre 
cientistas da criação e servir 
aos interesses de seus mem-
bros.

Editora – A editora CRS 
Books, afiliada à CRS, publica 
uma série de livros que tra-
tam principalmente de temas 
específicos e aprofundados. 
Esses livros, além de outros 
livros criacionistas, vídeos e 
DVDs, podem ser comprados 
em sua livraria on-line (para 
mais informações clique aqui).

Revistas – A Creation Re-
search Society Quarterly 

Edição da CRSQ
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(CRSQ), lançada em julho de 
1964, é uma revista técnica, 
revisada por pares, com pe-
riodicidade trimestral, que 
enfatiza a pesquisa original e 
a reinterpretação de dados 
científicos existentes den-
tro do quadro criacionista. A 
CRS Quarterly continua a ser 
reconhecida mundialmente 
como a primeira revista em 
seu campo. Além disso, desde 
1996 tem sido produzida uma 
publicação popular intitulada 
Creation Matters, com perio-
dicidade bimestral, contendo 
artigos populares para um pú-
blico leigo.

Centro de Pesquisa – A 
CRS também estabeleceu um 
centro de pesquisa para aju-
dar os cientistas criacionistas 
em seus esforços de pesqui-
sa. O Van Andel Creation Re-
search Center (VACRC) possui 
diversos equipamentos que 
podem ajudar na investigação 
sobre a criação, de modo que 
as pessoas do grupo podem 
pesquisar ou obter informa-
ções de forma mais facilitada 
(para mais informações sobre 
os equipamentos e projetos 
de pesquisa mantidos pelo 
VACRC clique aqui).

Bolsas de Pesquisa – A 
CRS administra um programa 
de subsídios de pesquisa por 
meio do qualfundos modes-
tos são distribuídos a pesqui-
sadores qualificados para a 
realização de pesquisas rela-
cionadas à criação (para apro-
vação, acesse o site da institui-
ção).

Institute for Creation 
Research (ICR)

É um instituto de pesquisa 
em criacionismo sediado atual-
mente na cidade de Dallas, Texas 
(EUA), considerado o segundo 
maior centro de pesquisa cria-
cionista dos Estados Unidos. A 
origem do ICR pode ser atribuí-
da ao Creation Science Research 
Center (CSRC), uma “divisão de 
pesquisa” da instituição de ensi-
no ligada à Igreja Batista Chris-
tian Heritage College criada em 
1970, na cidade de Santee, Cali-
fórnia, pelo engenheiro Dr. Hen-
ry Morris, juntamente com Nell e 
Kelly Segraves. 

Porém, os fundadores desse 
centro discordavam sobre este 
estar ou não ligado a uma insti-
tuição religiosa. Foi devido a isso 
que o ICR foi fundado por Henry 
Morris em 1972, após uma divi-
são organizacional com o CSRC. 
O Dr. Morris é reconhecido como 
um dos pais do movimento mo-
derno da ciência da criação, ao 
lado de George McCready Price 

e Frank Lewis Marsh. Morris foi 
também co-fundador da Crea-
tion Research Society, em 1963.

O objetivo do ICR é o de 
conduzir pesquisas científicas 
e reunir evidências em apoio à 
verdade bíblica, especialmen-
te sobre a questão das origens. 
Seu trabalho tem sido significa-
tivo na formação da cosmovisão 
criacionista nos Estados Unidos, 
atuando principalmente em 
igrejas, escolas, universidades e 
promovendo debates públicos 
contra defensores da evolução. 

Escola – Em 1981, foi funda-
da a Escola de Pós-Graduação 
do ICR (ICRGS, em inglês) inicial-
mente na Califórnia. O objetivo 
dessa escola era o de fornecer 
treinamentoem nível de pós-
-graduação em campos da ciên-
cia particularmente relevantes 
para o estudo da apologética bí-
blica. Os alunos receberam título 
de mestre em Ciências da Edu-
cação, Astrofísica/Geofísica, Bio-
logia, Geologia e Ciência Geral. 
Após o ICR transferir sua sede 
para o Texas, a escola fechou 
as portas devido à derrota em 
ação judicial movida pelo Con-
selho de Educação do Texas. 
Após isso, o ICR abriu a Escola 
de Apologética Bíblica, ofere-
cendo cursos EAD e programas 

Discovery Center for Science and Earth History
que está sendo planejado para Dallas
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de bacharelado (maiores e me-
nores [o grau “Minor” não existe 
no Brasil]). Cursos “Minor” estão 
disponíveis (Estudos do Gêne-
sis, Pesquisa da Criação, História 
da Criação, Gerenciamento da 
Criaçãoe Ministérios da Comu-
nicação). Além disso, ofereceo 
mestrado em Educação Cristã 
por meio de um novoprograma 
de pós-graduação, lançado em 
2009.

Projetos de Pesquisa – O ICR 
emprega grande número de 
cientistas. Os projetos de pes-
quisa mantidos pelo ICR são os 
seguintes: (1) GENE – Projeto 
Genêmico; (2) RATE – Radioisó-
topose a Idade da Terra; e (3) 
FAST – Sedimentaçãoe Tectônica 
Ativada por Inundações.

Museu – Em 1992, foi funda-
do o Museu da Criação e da His-
tória da Terra onde aconteciam 
diversas exposições e apresen-
tações de mídia com a missão de 
equipar os cristãos com evidên-
cias da precisão e autoridade 
da Bíblia por meio de pesquisas 
científicas, mas ele foi vendido 
em 2008 devido à mudança da 
sede para o Texas. O ICR está 
planejando construir outro mu-
seu chamado Discovery Center 
for Science and Earth History, 
em Dallas. A instalação plane-
jada terá qualidade muito alta 
em todos os aspectos, e terá um 
planetário 3D, um auditório, um 
parque ao ar livre e uma loja de 
museus onde as pessoas pode-
rão comprar materiais referentes 
à apologética cristã e evidências 
da criação.

Editora – A editora Master 
Books é uma divisão dentro da 
editora Creation-Life Publishers, 
outra empresa que Morris aju-

dou a fundar. Essa editora é o 
braço direito de publicação do 
material produzido pelo ICR, e é 
especializada em teologia e tra-
balhos em ciências da criação. 

Revista – A revista mensal 
Acts & facts, do tipo magazine, 
mantida pelo ICR desde 1973, 
contém artigos e informações 
de interesse atual que tratam de 
criação, evolução e tópicos rela-
cionados.

Programa de rádio – O ICR 
Podcast é um programa de rádio 
produzido com o objetivo de 
encorajar a fé cristã, mostrando 
como a evidência científica su-
porta a Bíblia, particularmente o 
relato de Gênesis. 

Answers in Genesis (AiG)

Atualmente, o AiG é o maior 
centro de pesquisa criacionista 
interdenominacional dos Esta-
dos Unidos. A origem do AiG re-
monta ao ano de 1993. Depois 
de Ken Ham ter sido “empresta-
do” como orador à ICR por sete 
anos e ter auxiliado na solidifica-
ção daquele ministério frutuoso 
de conferências de ensino em 
toda a América, tinha chegadoa 
horade Ken iniciar um novomi-
nistério criacionista nos EUA. No 
fim de 1993, Ken Ham tomou 
a decisão de sair do ICR. Dois 
colegas da mesma instituição, 
Mark Looy e Mike Zovath, tam-
bém se juntaram a Ken e os três 
fundaram uma nova organização 
inicialmente chamada de Crea-
tion Science Foundation (CSF). 

Em 1994, uma reunião foi re-

alizada com a nova diretoria em 
Wyoming e naquele momento 
foi decidido mudar o nome da 
organização para Answers in 
Genesis, para refletir o fato de 
que o ministério não era apenas 
sobre a “criação”, mas sobre a 
autoridade de toda a Escritura 
assim como também sobre equi-
par os cristãos a fim de que eles 
construíssem uma cosmovisão 
bíblica. Algum tempo depois, o 
CSF–Austráliaseguiu a liderança 
americana e mudou seu nome 
para Answers in Genesis (AiG).

Em meados de 2004, dife-
renças de filosofia e de opera-
ção estavam se tornando mais 
evidentes entre o ministério 
AiG dos EUA e da Austrália (que 
eram duas organizações autôno-
mas separadas com conselhos 
separados, mas com uma decla-
ração de fé comum). Então, em 
2005 foi mutuamente decidido 
por ambas as diretorias que eles 
deveriam se separar totalmente, 
embora continuassem a traba-
lhar cooperativamente em pro-
jetos conjuntos. Em outubro de 
2005, o conselho australiano se 
reuniu cordialmente com o con-
selho dos EUA no norte de Ke-
ntucky para elaborar os arranjos 
formais. Tempos depois, o mi-
nistério australiano passou a se 
chamar Creation Ministries Inter-
national (CMI).

Museu – Em meados da dé-
cada de 1990, o AiG estava à 
procura de terras no norte de Ke-
ntucky para construir um Museu 
da Criação e novas sedes para 
seu ministério em rápido cresci-
mento. No início de 2006, uma 
doação de US$ 50.000 de uma 
família da Califórnia quebrou a 
marca de US$ 20.000.000 em 
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www.answersingenesis.org re-
cebeu o prestigioso prêmio “Site 
do Ano”, do National Religious 
Broadcasters. Entre 2008 e 2010, 
o site do AiG já era considerado 
um dos sites religiosos mais vi-
sitados do mundo. Em 2012, o 
AiG recebeu o prêmio “Melhor 
Site do Ministério” da National 
Religious Broadcasters. Dali em 
diante, o site ganhou diversos 

outros prêmios.
P r o g r a m a 

de rádio – Em 
outubro de 
1994, o pro-
grama de rádio 
“The answers...
with Ken Ham” 
começou a ser 
transmitido em 
45 estações. Em 
dezembro do 
mesmo ano, 142 
estações de rádio 
estavam trans-
mitindo o novo 
programa. Na 
década de 2000, 
centenas de no-
vas estações de 
rádio levaram o 
programa de rá-

dio Answers, dando um enorme 
impulso em termos de visitas ao 
site da AiG (uma média de cer-
ca de 25.000 visitas por dia). Em 
2006, o programa estava sendo 
transmitido por cerca de 800 es-
tações nos EUA e centenas de 
outras no exterior, e os porta-
-vozes do AiG estavam regular-
mente aparecendo na mídia se-
cular e cristã (por exemplo, CBS 
News, NBC Nightly News, The 
PBS News Hour com Jim Lehrer, 
Nightline, CNN, BBC, Times de 
Londres, etc.), uma tendência 

doações para o Museu da Cria-
ção que estava em construção. 
O Creation Museum foi inaugu-
rado em 28 de maio de 2007, em 
Kentucky, atraindo mais de qua-
tro mil pessoas (e cerca de 60 
manifestantes). No fim de 2009, 
cerca de um milhão de pessoas 
já haviam visitado o Museu da 
Criação desde sua inauguração. 
Em 2010, a diretoria do AiG de-

cidiu que era o momento certo 
de construir uma arca de Noé 
em larga escala (construída em 
madeira). Chamado The Ark En-
counter, esse projeto prometia 
tornar-se mais um esforço efeti-
vo para mostrar aos convidados 
que a Bíblia é verdadeira. Em 7 
de julho de 2016, a arca foi aber-
ta ao público. 

Site – Em 1995, foi lançado 
o site da AiG levando inicial-
mente o nome de www.Christia-
nAnswers.net. Em 2006, com o 
site totalmente reformulado, o 

The Ark Encounter - Museu temático do AiG

Interior da Ark Encounter

que se intensificou quando a 
abertura do museu se aproxi-
mou. Entre 2008 e 2010, o pro-
grama era ouvido em cerca de 
900 estações em todo o mundo.

Revista – Em 2006, foi lan-
çada uma revista própria que 
enfatizava a cosmovisão bíbli-
ca. Essa revista bimestral do 
tipo magazine levava o nome 
Answers Magazine. Entre 2008 
e 2010, a revista tinha explodi-
do em crescimento com mais de 
75.000 assinantes. Em 2011, a 
revista Answers do AiG recebeu 
o “Prêmio de Excelência” da As-
sociação Evangélica de Impren-
sa (EPA). Dali em diante, a revista 
ganhou diversos outros prêmios. 
Além disso, a AiG possui a revis-
ta técnica, revisada por pares, de 
periodicidade anual, intitulada 
Answers Research Journal.

Creation Ministries 
International (CMI)

O CMI, um grupo de ministé-
rios criacionista interdenomina-
cional, iniciou suas atividades em 
1977 na Austrália, sob o nome 
de Creation Science Association 
(CSA), dirigido pelo Dr. Carl Wie-
land. Em 1979/80, a CSA uniu for-
ças com o grupo de Queensland 
(que se tornou a Creation Scien-
ce Foundation [CSF]). Em 1993, 
o ministério australiano CSF 
adotou o nome Answers in Ge-
nesis. Já em 2006, devido a uma 
diferença no foco administrativo 
entre os ministérios/escritores lo-
calizados nos EUA (dirigidos por 
Ken Ham) e no Reino Unido e os 
demais países, as organizações 
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da Austrália, Nova Zelândia, Ca-
nadá e da África do Sul deixaram 
o nome Answers in Genesis para 
trás e adotaram, definitivamente, 
o nome Creation Ministries Inter-
national, iniciando seu próprio 
website. 

Embora recente, em seu novo 
formato, o CMI é atualmente con-
siderado uma das principais or-
ganizações criacionistas do mun-
do, com escritórios na Austrália, 
Nova Zelândia, Canadá, África do 
Sul, Estados Unidos, Reino Unido 
e Cingapura. Cada um dos sete 
ramos do ministério tem seu pró-
prio conselho administrativo tra-
balhando em conjunto. Além dis-
so, o CMI Worldwide é um órgão 
federativo para o qual cada um 
dos órgãos nacionais se reporta. 
O ex-diretor-geral e co-fundador 
do ministério matriz (Austrália) é 
o Dr. Carl Wieland (1987-2015); 
atualmente, o Dr. Don Batten é o 
diretor geral. 

Exposição móvel – Suas ati-
vidades ministeriais na Austrália 
incluem o Creation Bus (Ônibus 
da Criação, agora aposentado), 
que viajou durante alguns anos 

pelas estradas da Austrália como 
uma casa móvel e ambiente de 
exposição pública do criacionis-
mo, contendo biblioteca, vídeos 
e equipamentos para reuniões. A 
van Ark Van substituiu o ônibus e 
é utilizada para exposições cria-
cionistasfeitas em igrejas, esco-
las e universidades, em conjunto 
com as organizações estudantis 
cristãs.

Revistas – Mantida pelo CMI, 
a revista popular Creation Maga-
zine foi iniciada em 1978 (títulos 
anteriores: Ex Nihilo e Creation 
Ex Nihilo), e hoje conta com pe-
riodicidade trimestral e assinan-
tes em mais de 110 países (com 
a possibilidade de versão digi-
tal). Em 1984 foi lançada a revista 
técnica Journal of Creation (ante-
riormente chamada de Technical 
Journal), revisada por pares, e 
que hoje tem periodicidade qua-
drimestral.

Editora – A editora Creation 
Book Publishers foi fundada em 
2006 para promover uma com-
preensão bíblica da criação de 
Deus. Publicam livros que pro-
movem uma interpretação literal 
do livro do Gênesis e que defen-
dem a autoridade das Escrituras. 
Além dos livros impressos, são 
vendidos CDs de áudio, blu-rays, 
DVDs, ebooks e folhetos.

Documentários – Em 2009 o 
CMI lançou um documentário de 
um milhão de dólares america-
nos destacando o impacto dos 
pontos de vista de Darwin sobre 
o mundo. Intitulado The Voyage 
that Shook the World (A Viagem 
que Abalou o Mundo), a pro-
dução esteve entre os maiores 
projetos de documentários reali-
zados por qualquer organização 
fundada na fé cristã no mundo.

Creation Media – A CMI pro-
duz os Audio/radio spots, uma 
biblioteca pública de arquivos 
de áudio para serem usados e 
divulgados por programas de 
rádio, sites de igrejas ou mesmo 
sites pessoais; esses áudios li-
dam com algumas das perguntas 
mais frequentes sobre criacionis-
mo e temas atuais na mídia hoje. 
Também produz o Creation Ma-
gazine Live, um programa de te-
levisão aos moldes talk-show (28 
minutos) que refuta a evolução. 
Outro recurso disponibilizado 
em seu site são dezenas de Po-
dcasts sobre temas variados na 
controvérsia criação/evolução. 
Além disso, é produzido o Gene-
sis Unleashed, vídeos de ensino 
sobre temas específicos (8-30 
minutos) e a seção deDVD Pre-
views, uma lista de vídeos curtos 
de divulgação de todos os DVDs 
produzidos pelo CMI.

Nota:Vimos nessa matéria 
que essas e outras organizações 
criacionistas têm contribuído 
com atividades criativas e diver-
sas para a divulgação da men-
sagem da criação ao redor do 
mundo. O Brasil não fica atrás 
desses grandes centros, haja 
vista que temos em nosso país 
a Sociedade Criacionista Brasi-
leira (SCB), fundada em abril de 
1972 na cidade de São Carlos, 
SP (para mais informações, leia 
a edição completa de nº 84 da 
Revista Criacionista e a matéria 
desta edição intitulada “Os 15 
mais influentes pesquisadores 
criacionistas brasileiros”).
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