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As Melhores Revistas
Criacionistas Estrangeiras
Para os amantes da escrita científica, aqui 

vai uma lista elaborada a partir de um 
levantamento minucioso das principais 

revistas de língua estrangeira nos formatos 
técnico e magazine especializadas em criacio-
nismo, e que atualmente estão em circulação. 
Para você, escritor ou pesquisador, que se inte-
ressa em divulgar suas pesquisas ou de outrem 
acerca das evidências científicas disponíveis de 
uma criação recente, sugerimos que envie sua 
colaboração (matérias e/ou artigos) para algu-
ma das revistas listadas abaixo que melhor se 
encaixe no escopo do seu trabalho. 

Ainda hoje são frequentes comentários até 
mesmo por parte da comunidade criacionista 
alegando que não existem revistas técnicas 
voltadas à Ciência da Criação. No entanto, elas 
existem e subsistem há décadas, tanto no for-
mato magazine quanto em periódicos revisa-
dos por pares. 

Diante disso, se torna fundamental esse le-
vantamento que consideramos um serviço de 
utilidade pública.

Lembrando que uma revista ou periódico 
científico é aquele em que há um sistema de 
“revisão cega por pares” de manuscritos sub-
metidos à apreciação da equipe editorial. Nes-
se tipo de avaliação, frequentemente dois ou 
mais especialistas da área avaliam o rigor me-
todológico do manuscrito e observam se o tex-
to se encaixa ou não no escopo do periódico, a 
fim de, finalmente, dar seu parecer. Já a revista 
do tipo magazine geralmente não possui esse 
sistema rigoroso de avaliação do texto a ser 
publicado.

Para facilitar a busca e compreensão, as re-
vistas foram separadas por tipo de publicação 
(técnica ou magazine) e organizadas pelo ano 
em que foi lançada sua primeira edição:
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Revistas técnico-científicas

Perspectives on Science and 
Christian Faith 
(trimestral, desde 1949)

Título anterior: Journal of the 
American Scientific Affiliation

Mantida pela American 
Scientific Affiliatio

Creation Research Society 
Quarterly CRS Quarterly  
(trimestral, desde 1964)

Mantida pela Creation 
Research Society, ativa há 
mais de 50 anos nos EUA.

Zygon: Journal of Religion 
and Science  
(trimestral, desde 1966)

Mantida pelo Institute on 
Religion in an Age of Science 
[IRAS] e pelo Center for 
Advanced Study in Religion 
and Science [CASIRAS].

Christian Scholar’s Review  
(trimestral, desde 1970)

Mantida pela Hope College.

Origins  
(periodicidade irregular, desde 1974)

Mantida pelo Geoscience 
Research Institute da IASD
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Journal of Creation  
(quadrimestral, desde 1984)

Título anterior: Creation Ex 
Nihilo Technical Journal

Mantida pelo Creation 
Ministries International

Science & Christian Belief 
 (semestral, desde 1989)

Mantida pela Christians 
in Science e pelo Victoria 
Institute

Theology and Science  
(trimestral, desde 2003)

Mantida pelo Center for 
Theology and the Natural 
Sciences

LSI Journal  
(trimestral, desde 2007)

Mantida pelo Lutheran 
Science Institute

Answers Research Journal 
(científica, anual, desde 2008)

Mantida pelo Answers in 
Genesis

AJournal of Creation Theolo-
gy and Science Series B: Life 
Sciences  
(semestral, desde 2011)

Mantida pela Creation Biolo-
gy Society
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Think & Believe newsletter  
(bimestral, desde 1984)

Mantida pelo Alpha Omega 
Institute

Revistas Magazine

Acts & Facts  
(mensal, desde 1973)

Mantida pelo Institute for 
Creation Research

Creation  
(trimestral, desde 1978)

Mantida pelo Creation 
Ministries International

Reason and Revelation  
(mensal, desde 1981)

Mantida pela Apologetics 
Press

Genesis  
(trimestral, desde 1988)

Mantida pela Sociedade Genesis, na 
Suécia.
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Creation Illustrated  
(trimestral, desde 1993)

Mantida inicialmente por 
um casal de cristãos, Tom 
e Jennifer Ish, alguns anos 
depois sendo transferido o 
processo editorial para uma 
empresa privada no sul da 
Califórnia

Tem como foco principal a 
divulgação de ilustrações 
e fotografias sobre as 
maravilhas da Criação com 
breves comentários e notas.

A revista possui um sistema 
anual de premiação - Prêmio 
Anjo.

Does God Exist?  
(bimestral, desde 1995)

Mantida por John Clayton, 
ex-professor de ciências 
aposentado das escolas 
públicas em South Bend, 
Indiana.Possui graduação 
em física e matemática pela 
Universidade de Indiana 
e é mestreca. Ele tem 
mestrado em educação 
[área de concentração em 
química e psicometria] pela 
Universidade de Indiana. Ele 
também tem mestrado em 
Geologia pela Universidade 
de Notre Dame 

Creation Matters 
 (bimestral, desde 1996)

Mantida pela Creation 
Research Society, ativa há 
mais de 50 anos nos EUA

Daylight: Origins Science 
for Catholics 
(quadrimestral, desde 1991)

Mantida pela Daylight 
Origins Society, no Reino 
Unido

Foundations of Science  
(trimestral, desde 1998) 

Mantida pelo Common 
Sense Science

Tem como foco o 
criacionismo e física nuclear
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Creation Science Dialogue  
(trimestral, desde 2006)

Mantida pela Associação 
Criacionista de Alberta, 
ativa há mais de 30 anos no 
Canadá

Answers magazine 
 (trimestral, desde 2006)

Mantida pelo Answers in 
Genesis

God & Nature magazine 
 (trimestral, desde 2014)

Mantida pela Christians in 
Science e pela American 
Scientific Affiliation

Tem como foco publicar 
poesia, prosa, ensaios e obras 
de arte de cientistas, teólogos 
e membros leigos cristãos de 
todo o mundo.

Everton F. Alves é mestre em 
Ciências (Imunogenética) 
pela Universidade Estadual de 
Maringá (UEM). É Cofundador 
e editor da Origem em Revista.

editorial@origememrevista.com.br


