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

Uma breve história do
criacionismo moderno
Contribuições da Igreja Adventista do Sétimo Dia

O movimento adventista tem sua origem 
relacionada com um grande reavivamen-
to religioso norte-americano que teve 

seu ápice no ano de 1844. Os adventistas do séti-
mo dia derivam desse movimento e ficaram mais 
conhecidos pela ênfase na pregação da breve 
volta de Jesus e do sábado como memorial da 
criação. A Igreja Adventista surgiu em um período 
histórico de grande turbulência epistemológica, 
ou seja, época em que estava em debate qual 
fonte de conhecimento (Bíblia ou ciência) deveria 
ser considerada a autoridade máxima sobre a 
questão das origens.1 

Em 1842, Charles Darwin já havia redigido o 
que seriam as primeiras notas (com 35 páginas) 
de suas ideias. Esse pequeno texto foi, então, 
ampliado em 1844 para um documento chamado 
“Ensaio”, com 230 páginas. Darwin incumbiu o 
mestre-escola local de fazer uma cópia a limpo 
do texto.2 Ali teve início, efetivamente, seu livro A 
Origem das Espécies, o qual revolucionaria o 
pensamento científico e marcaria o início da ne-
gação do relato bíblico da criação. O interessante 
é que Nietzsche, que ficou famoso por afirmar 

que Deus estava morto, nasceu em 1844. E por 
essa época surgiram o marxismo e o espiritismo 
moderno.

Após a publicação de A Origem das Espécies, 
em 1859, essa busca por uma base segura de 
conhecimento “racional” se intensificou. Por ou-
tro lado, sabe-se que a crença da Igreja Adventis-
ta no criacionismo é bem clara e específica. A 
Igreja Adventista em uma longa história de defe-
sa do criacionismo, o que a manteve firme na 
proclamação da mensagem da criação ao longo 
desse tempo. Seria coincidência o nascimento do 
movimento adventista, proclamando a mensa-
gem do sábado e da criação de Deus, ao mesmo 
tempo em que Darwin começava a escrever sua 
teoria evolucionária, renunciando à necessidade 
de um Criador?

A Igreja Adventista iniciou sua defesa e divul-
gação literária do criacionismo a partir dos escri-
tos da escritora e educadora cristã norte-ameri-
cana Ellen White, uma das fundadoras da 
denominação.3 Em seus vários livros nas temáti-
cas de educação, ciência e religião, White se po-
siciona da seguinte maneira a favor da criação da 
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Terra em seis dias de 24 horas: “A Bíblia não ad-
mite longas eras em que a Terra vagarosamente 
evoluiu do caos. De cada dia consecutivo da 
criação, declara o registro sagrado que se consti-
tuiu de tarde e manhã, como todos os outros 
dias que se seguiram. No fim de cada dia dá-se o 
resultado da obra do Criador”.4:70-71 Em seu livro 
The Creationists, o renomado historiador da ci-
ência Ronald Numbers afirma que o criacionismo 
se espalhou rapidamente durante o século 20, 
desde seu humilde começo “nos escritos de Ellen 
White”.5

Mas as discussões e os estudos científicos 
sobre o criacionismo no meio adventista tiveram 
início com George McCready Price (1870-1963), 
um adventista do sétimo dia que, após anos de 
estudo e investigação profundos dos escritos de 
Ellen White e da área de geologia, escreveu em 
1906 um livro intitulado Illogical Geology, em que 
enfatizou que a única maneira realmente eficaz 
para derrotar a evolução era mostrar que seu 
quadro de eras geológicas é inválido.5 Mas so-
mente em 1923 Price lançou o livro The New Ge-
ology, obra considerada pioneira na Geologia 
criacionista em que argumenta que todas as ca-

racterísticas geológi-
cas que vemos hoje 

são resultado do dilúvio bíblico. Essa obra acabou 
influenciando Henry Morris e John Withcomb, 
fundadores do Criacionismo Científico no moder-
no movimento da geologia diluviana. Em 1961, 
Morris e Whitcomb atualizaram a obra de Price 
escrevendo The Genesis Flood.

Ainda em 1929, o biólogo Harold Willard Clark 
(1891-1986), ex-aluno de George McCready Price, 
havia publicado seu primeiro livro, Back to Crea-
tionism, e o dedicou a Price. Nesse livro, Clark 
convidou os leitores a abandonar a evolução e a 
adotar a nova “ciência do criacionismo”. Após 
isso, o termo “criacionismo” tornou-se de uso 
comum.6:139 Em 1938, Clark visitou alguns campos 
de petróleo e sua observação da perfuração 
profunda confirmou as suspeitas de longa data 
de que existia uma significativa coluna geológica. 
Clark atribuiu essa coluna àordem dos ambientes 
erodidos e destruídos pelas águas em gradual 
ascensão, que vão desde profundidades oceâni-
cas até montanhas.5:144-148 A essa observação, pu-
blicada em 1946 em seu livro The New Diluvia-
nism, ele deu o nome de “modelo do 
zoneamento paleoecológico”, proposta utilizada 
até hoje pela comunidade criacionista.7,8

Em 1941, Frank Lewis Marsh (1899-1992), tam-
bém ex-aluno de George McCready Price, publi-
cou o livro Fundamental Biology.9 Marsh foi o 

primeiro adventista a receber o título 
de PhD em Biologia e o primeiro dire-

tor (1958-1964) do Geoscience Rese-
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arch Institute (GRI). Dentre as contribuições mais 
popularizadas e amplamente divulgadas de 
Marsh está o conceito de  “baraminologia”,  que 
deriva de dois termos hebraicos: bara, “criar”, e 
min, “tipos”.10 Marsh criou o termo “baramin”, que 
ele traduzia como “tipos criados”. Segundo Mar-
sh, essa nomenclatura tinha por objetivo solucio-
nar a confusão causada pela palavra “espécie”. 
Poucos cristãos evangélicos sabem que as bases 
para o moderno criacionismo foram construídas 
por adventistas, cuja lei-
tura do Antigo Testa-
mento era notavelmente 
literalista quanto ao livro 
de Gênesis.5

Outro aluno de Price, 
Clifford Burdick (1945-
1974), fez pós-graduação 
em Geologia na Univer-
sidade de Wisconsin. Ele 
escreveu muitos artigos importantes de pesqui-
sacom orientação criacionista, incluindo, nos 
anos de 1945, um artigo com uma das primeiras 
críticas sérias à datação radiométrica. Burdick foi 
o primeiro criacionista a realizar uma série de 
pesquisas e fazer uma reportagem sobre as fa-
mosas pegadas de homens e dinossauros no Rio 

Paluxy, no Texas.
De igual modo, a Igreja Adventista é pioneira 

no ensino do criacionismo no Brasil. No livro Te-
ologia e Ciências Naturais, da editora católica 
Paulinas,  é  dito  que  “o criacionismo  [...]  trata-se  
de um fenômeno moderno, ligado primariamente 
aos adventistas e ao fundamentalismo cristão 
norte-americano.11:239 E ele acrescenta: “Uma das 
denominações mais importantes no desenvolvi-
mento do criacionismo foi (e ainda é) a Igreja 

Adventista do Sétimo 
Dia”. 11:241  Mas o livro vai 
mais longe, ao informar 
(corretamente) que “a 
história do criacionismo 
no Brasil está fortemen-
te vinculada à Igreja 
Adventista do Sétimo 
Dia”.  A primeira obra 
brasileira que tratou do 

criacionismo foi publicada em 1919, quatro anos 
antes do lançamento do The New Geology, de 
Price. Seu autor, Guilherme Stein Jr. (1871-1957), foi 
o primeiro adventista batizado no Brasil.11:245 

O livro Teologia e Ciências Naturais chega a 
listar os considerados criacionistas mais impor-
tantes do Brasil, nesta ordem: o jornalista Michel-
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son Borges, os membros no Núcleo de Estudos 
das Origens (como a bióloga Márcia Oliveira de 
Paula e o físico Urias Takatohi), o biólogo Rober-
to Azevedo, o arqueólogo Rodrigo Silva, o geólo-
go Nahor de Souza Jr. e o astrofísico Eduardo 
Lütz. Há, claro, menção especial ao engenheiro 
Ruy Carlos de Camargo Vieira, fundador e presi-
dente da Sociedade Criacionista Brasileira (SCB).

Um nome menos conhecido, mas que mere-
ce figurar na história do criacionismo no Brasil é 
o do pastor Júlio Minham Ares (1897-1973). Júlio 
nasceu na Espanha, veio para o Brasil e se esta-
beleceu em Porto Alegre, RS. Trabalhou em uma 
fábrica de doces. Sua supervisora, Nila, o convi-
dou para assistir a uma série de conferências da 
Igreja Adventista. Ambos foram batizados e se 
casaram. Júlio se formou em Teologia pelo CAB 
(hoje UNASP), em 1925 (quarta turma). Foi pastor 
no Brasil, na Espanha e em Portugal. Autodidata 
e estudioso (dominava sete idiomas), passou a 

escrever artigos sobre 
temas científicos liga-

dos à Astronomia, o 
que resultou 

na produção de várias coleções, como A Con-
quista do Espaço, Maravilhas da Ciência, Enciclo-
pédia Peone Mistério e Surpresas do Átomo. 
Participou ativamente como membro da Asso-
ciação Brasileira de Astronomia (ABA).

Maravilhas da Ciência foi publicado em 1959 
pela Associação Brasileira de Astronomia. Nele, 
na página 281, Minham escreveu: “Uma escritora 
americana, Ellen G. White, que nada sabia de as-
tronomia e que provavelmente nunca ouvira falar 
da Nebulosa de Órion, em um de seus livros tra-
duzido para o português com o título de Vida e 
Ensinos, depois de comentar essa luminosidade 
escreveu [e ele cita o texto de Ellen White]. Isso 
dito assim tão simplesmente por quem nunca 
olhou um livro de astronomia, nem sonhava com 
buracos em parte alguma do céu, só pode ser 
creditado a dois fatores: histerismo ou inspiração. 
Para ser histerismo, parece científica demais a 
afirmação de que toda uma cidade, a Nova Jeru-
salém, tenha livre passagem pelo túnel de Órion. 
A escritora não sabia do túnel, nem que ele é tão 
largo a ponto de comportar noventa sistemas 
solares. Terá sido revelado a essa escritora uma 
verdade que os astrônomos não puderam des-
cobrir?”

Em 1950, o matemático e professor Orlando 
Rubem Ritter começou a lecionar Astronomia  e  
Geologia criacionistas para o curso de Teologia 
do Centro Universitário Adventista de São Paulo 
(Unasp), então conhecido como Colégio Adven-
tista Brasileiro.12 Mais tarde, essas disciplinas fo-
ram agrupadas numa só, conhecida como Ciência 

e Religião. Em 1977, Orlando elaborou um ma-
terial didático pioneiro: as apostilas “Estudos 

em Ciência e Religião” (aliás, posterior-
mente, essematerial foi reeditado e trans-
formado em livro pela SCB). 

A ideia de se organizar uma entidade 
criacionista (a atual SCB), no fim de 1971, 
está diretamente ligada à pessoa de Or-
lando Ritter e à realização de uma semana 
cultural organizada no ano anterior, em 
São Carlos, SP. Nesse evento, vários pales-
trantes, na maioria professores do Instituto 
Adventista de Ensino (IAE), foram convida-

Professor Orlando Rubem Ritter
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dos a expor assuntos de interesse cultural e 
científico. O professor Ritter apresentou uma pa-
lestra sobre datação com carbono radioativo.12 
No fim de sua fala, ele indicou bibliografia crítica 
sobre o assunto, fazendo menção à Creation 
Research Society, entidade criacionista norte-a-
mericana, fundada havia cerca de dez anos, e 
que vinha publicando sua revista trimestral com 
artigos muito bem fundamentados. O impacto 
desse contato do professor Ritter com os futuros 
fundadores da SCB os inspirou a publicar, inicial-
mente, traduções em português dos artigos da-
quele periódico norte-americano. 

Para fins de conhecimento, apresentaremos 
a seguir, em ordem cronológica, algumas contri-
buições técnico-científicas (pesquisa, ensino e 
extensão) da Igreja Adventista para o estabeleci-
mento do criacionismo no Brasil e no exterior:

Principais cientistas adventistas
Atualmente, há vários cientistas criacionistas 

que fazem boa ciência e apresentam argumenta-
ção lógica na divulgação da história de nossas 
origens. Dentre eles, estão os principaisnomes 
atuantes ao longo das últimas décadas:

Cientistas internacionais: Harold Coffin (in 
memoriam), Harold Clark (in memoriam), Ariel 
Roth, James Gibson, Robert Brown, Arthur Cha-
dwick, Leonard Brand, Robert V. Gentry, Raúl Es-
perante, entre outros.

Cientistas brasileiros: Ruy Carlos de Camargo 
Vieira, Orlando Rubem Ritter, Nahor Neves de 
Souza Jr., Marcos Natal Costa, Eduardo Lütz, Mar-
cia Oliveira de Paula, Wellington Silva, Roberto de 
Azevedo, Rodrigo Silva, Urias Takatohi, Queila de 
Souza Garcia, Tarcisio da Silva Vieira, Marcio 
Fraiberg Machado, Matusalém Alves Oliveira, Air-
ton Deppman, entre outros. 

Esses cientistas têm contribuído com a causa 
criacionista de diversas maneiras ao longo do 
tempo. Além desses, a Igreja Adventista possui 
renomados escritores de livros e artigos,tais 
como o Dr. Ruy Vieira e o jornalista Michelson 
Borges, que têm ajudado a disseminar o criacio-
nismo e influenciado gerações.

Centros de pesquisa
Geoscience Research Institute (GRI) – Funda-

do em 1958, é o principal órgão de produção e 
divulgação de pesquisa científica baseada no pa-
radigma criacionista. O GRI está localizado no 
campus da Universidade Adventista de Loma 
Linda, na Califórnia (http://grisda.org), e possui 
uma filial no Brasil (www.evidenciasonline.org). O 

GRI Brasil (uma das sub-sedes do GRI) foi fundado 
em junho de 2008 e está localizado no Centro 
Universitário Adventistade São Paulo, campus 
Engenheiro Coelho. O GRI Brasil é um centro de 
estudos, de produção e divulgação de materiais 
de interesse científico, teológico e filosófico rela-
cionado com a controvérsia criacionismo versus 
evolucionismo. Foi estabelecido para abordar 
esse tema ao examinar as evidências científicas 
sobre as origens. O instituto usa tanto a ciência 
quanto a Revelação para estudar a questão das 
origens, pois considera que o uso exclusivo da ci-
ência seja uma abordagem muito limitada. O ins-
tituto serve à Igreja Adventista do Sétimo Dia em 
duas áreas principais: pesquisa e comunicação.

Earth History Research Center – O Centro de 
Pesquisa da História da Terra (http://origins.swau.
edu) é mantido pela Southwestern Adventist Uni-
versity (http://www.swau.edu), localizada em Kee-
ne, no Texas, EUA. É uma organização sem fins 
lucrativos e nãosectária de cientistas ativos. O 
centro tem como missão desenvolver uma visão 
cientificamente crível da história da Terra, de 
acordo com as Escrituras, além de realizar pesqui-
sa científica relacionada com esse objetivo e pro-
mover sua visão por meio de publicações e da 
educação. 

Sede do GRI em Loma Linda - Califórnia
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Universidades adventistas 
norte-americanas

Dentre as diversas instituições de ensino su-
perior espalhadas pelo mundo, três grandes uni-
versidades adventistas se destacam:

Loma Linda University – É tida como referência 
em pesquisas médicas e epidemiológicas sobre 
estilo de vida saudável, vegetarianismo, atividade 
física, assuntos esses também relacionados ao 
criacionismo. As pesquisas científicas adventistas 
produzidas por essa universidade são tidas como 
referência na área (saiba mais em http://publiche-
alth.llu.edu/adventist-health-studies/scientific-pu-
blications).

Andrews University – Tida como referência em 
estudos científicos em Arqueologia, de lá saem 
profissionais altamente competentes e disputados 
no mercado trabalho. Os trabalhos desenvolvidos 
pelo Instituto de Arqueologia da Andrews têm sido 
destaque nas manchetes nacionais e internacio-
nais (leia a matéria “Arqueólogos adventistas são 
destaque na IstoÉ” no site www.criacionismo.com.
br).

Southwestern Adventist University – A institui-
ção mantém o Dinosaur Project, liderado pelo Dr. 
Arthur Chadwick, que consiste na escavação de 
fósseis de dinossauros e estudos tafonômicos re-
alizados no sítio paleontológico Formação Han-
son, no Estado de Wyoming, EUA, onde se supõe 
que haja entre dez a quinze mil dinossauros soter-
rados (http://dinosaurproject.swau.edu). Os fósseis 
são pesquisados com o auxílio tecnológico de um 
GPS de alta resolução e programas de computa-
dor sofisticados. Aliás, atualmente é o único grupo 
de pesquisa a utilizar esse tipo de tecnologia. No 
decorrer de suas pesquisas, Chadwick conseguiu 
observar evidências de que os dinossauros foram 
extintos simultaneamente por meio de uma gran-
de catástrofe, sinalizando morte catastrófica e so-
terramento de dinossauros que apontam para um 
dilúvio global. Além disso, também são feitas ex-
cursões com alunos e o projeto oferece horas de 
créditos para os estudantes dos cursos de ciências 
da universidade.

Faculdades adventistas brasileiras
Dentre elas, destacam-se IAP, FADBA, Fadmi-

nas e Unasp, que preparam diversos pesquisado-
res por ano e os estimulam ao mundo investigativo 
dentro dos temas em ciência e religião. 

Instituições, entidades, publicações 
e eventos

Casa Publicadora Brasileira (CPB) – A CPB, com 
mais de um século de existência, é uma das 60 
editoras adventistasespalhadas pelo mundo e 
possui grande variedade de livros didáticos, os 
quais procuram conciliar as exigências do MEC 
com a filosofia da educação adventista. A editora 
está no mercado didático há mais de três décadas. 
A CPB tem publicado ao longo dos anos livros e 
revistas com teor criacionista, dentre eles os livros 
Estudos Sobre Criacionismo e Evolução ou Criação 
Especial?, de Frank Marsh; Deus e Evolução, de 
Francis Nichol; Origens, de Ariel Roth; A História da 
Vida, A Descoberta e Por Que Creio, do jornalista 
Michelson Borges. A coleção didática Este Mundo 
Maravilhoso atingiu a marca de um milhão de 
exemplares e foi adotada em escolas públicas. O 
teor criacionista dos livros gerou polêmica e mani-
festações contrárias em veículos de grande circula-
ção, como a Folha de S. Paulo, que publicou matéria 
criticando a oposição ao evolucionismo.

Sociedade Criacionista Brasileira (SCB) – A his-
tória da SCB (www.scb.org.br) remonta ao fim de 
1971, quando a família do engenheiro Dr. Ruy Carlos 
de Camargo Vieira, incluindo sua falecida esposa e 
seu filho Rui Vieira, diretor executivo da entidade, 
ambos adventistas, foi especialmente tocada por 
Deus para abraçar essa missão.13 No início da déca-
da de 1990, a sede da SCB foi transferida da cidade 
de São Carlos, no interior paulista, para Brasília, 
mudança que marcou uma fase de muitos avanços 
da entidade. Mas somente em agosto de 2000 a 
SCB foi oficialmente institucionalizada, passando a 
ter personalidade jurídica.

Revista Criacionista – Em abril de 1972, foram 
lançados 500 exemplares do primeiro numero da 
Folha Criacionista. Essa publicação, durante muitos 
anos, foi a viga-mestra das atividades da SCB. Em 
1994, a Folha Criacionista passou por aprimora-
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mentos, mas somente em 2002 ela foi renomeada 
para Revista Criacionista com a colaboração de 
Michelson Borges. A partir de então, ela manteve 
edições semestrais. Além disso, a editora da SCB 
começou a publicar vários livros, produzir vídeos e 
elaborar kits e cartazes didáticos. 

Seminários “A Filosofia das Origens” –Nesse 
período, também teve início uma série de palestras 
de divulgação do criacionismo em várias capitais 
brasileiras: os seminários intitulados “A Filosofia 
das Origens”.

Centro Cultural – A ideia de um centro cultural 
criacionista surgiu, inicialmente, devido à necessi-
dade de organizar um espaço para abrigar o volu-
moso acervo bibliográfico (livros, periódicos, publi-
cações avulsas, cartazes e painéis) formado ao 
longo de mais de 30 anos, bem como expor as 
coleções de rochas, minerais, gemas, fósseis, obje-
tos e artefatos de interesse arqueológico, etnológi-
co e antropológico. Assim, o centro cultural, inau-
gurado em 2 novembro de 2004, funciona como 
museu e biblioteca e possui infra-estrutura de 
multimídia para a realiza-
ção de palestras e cursos 
em um auditório, além de 
teleconferências e educa-
ção a distância.

Revista Diálogo Uni-
versitário – Lançada em 
1989, a Diálogo Universi-
tário é uma revista acadê-
mica internacional, publi-
cada pela Comissão do 
Ministério Adventista para 
Estudantes Colegiais e 

Universitários (AMiCUS), em cooperação com as 13 
divisões mundiais da Igreja Adventista do Sétimo 
Dia (http://dialogue.adventist.org/en/home). A re-
vista cobre assuntos contemporâneos referentes a 
artes, ciências humanas, filosofia, religião e ciências 
físicas. Dentre os artigos, destacam-se os que têm 
sido publicados sobre ciência e religião, assinados 
por conceituados cientistas criacionistas de várias 
universidades ao redor do mundo, focalizando as-
pectos relacionados com a controvérsia entre o 
evolucionismo e o criacionismo bíblico. A revista 
possui diversas edições voltadas a pesquisas cria-
cionistas. Diálogo é publicada três vezes por ano, 
em quatro edições paralelas: inglês, francês, portu-
guês e espanhol. Com uma circulação de trinta mil 
exemplares por edição, Diálogo tem leitores em 
mais de cem países. A revista é dirigida a estudan-
tes colegiais e universitários, professores, capelães 
e profissionais adventistas do sétimo dia ao redor 
do mundo.

Museu de Geociências – Fundado em 1991 pelo 
médico Dr. Carlos Gama Michel, foi o primeiro mu-
seu criacionista do Brasil (www.adventista.edu.br/
geociencias). O museu é mantido pela Faculdade 
Adventista da Bahia (FADBA) e ligado ao Seminário 
Adventista Latino-americano de Teologia. Está lo-
calizado na cidade de Cachoeira, BA. A partir de 
2001, esse Museu passou à direção do Dr. Welling-
ton dos Santos Silva, e em 2013 foi revitalizado, 
passando a manter parceria com o GRI Brasil. O 
Museu de Geociências oferece uma viagem ao 
mundo da paleontologia, com a exibiçãode fósseis 

Dr. Ruy Carlos de Camargo Vieira no centro 
cultural da Sociedade Criacionista Brasileira.

MAB - Museu de Arqueologia Bíblica, Paulo Bork (Unasp-EC)
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de algumas espécies extintas. O museu conta com 
mais de 500 peças, entre fósseis, rochas, minerais 
e objetos arqueológicos.

Núcleo de Estudos das Origens (NEO) – Desde 
1999 funciona no Unasp, campus São Paulo, o Nú-
cleo de Estudos das Origens (NEO), fundado du-
rante o 3º Encontro Nacional de Criacionistas, 
evento periódico promovido também por essa ins-
tituição de ensino, que visa a orientar seus cerca de 
4.000 alunos a respeito do criacionismo. Aliás, 
dentro do currículo de todos os cursos de gradua-
ção, há um curso chamado “Ciência das Origens” 
que, ministrado por acadêmicos de várias áreas, 
vale-se das “teorias científicas” para fortalecer o 
criacionismo. 3 

Museu de Arqueologia Bíblica Paulo Bork (MAB 
Unasp-EC) – Inaugurado em maio de 2000, é o 
único museu de arqueologia bíblica da América 
Latina (http://www.unasp-ec.edu.br/conheca/mu-
seu-de-arqueologia). Está localizado no Unasp, 
campus Engenheiro Coelho, e tem como objetivo 
manter coleções e expor achados arqueológicos, 
além do comprometimento na divulgação da vera-
cidade do relato bíblico, inclusive em questões so-
bre as origens da humanidade. Com um acervo 
demais de duas mil peças, ele é, sem dúvida, um 
importante símbolo do compromisso da Igreja Ad-
ventista no Brasil com a autoridade normativa das 
Escrituras. Inaugurado em 14 de maio de 2000, o 
museu foi estabelecido para prover um meio de 
apresentar a cultura da Europa (antes da Idade 
Moderna), Egito, Grécia e antigo Oriente Médio, re-
lacionada à narrativa bíblica e à origem do cristia-
nismo, inclusive do criacionismo. O curador do 
museu é o doutor em arqueologia Rodrigo Pereira 
da Silva.

Site Criacionismo – Criado em 2006 pelo jorna-
lista, escritor e editor da CPB Michelson Borges, o 
site www.criacionismo.com.br ajudou a popularizar 
os conceitos criacionistas para os falantes da língua 
portuguesa. Com uma abordagem simples e apre-
sentação de temas de interesse geral, o site, aces-
sado por dezenas de milhares de pessoas todos os 
dias, contribui para divulgar o criacionismo e as 
entidades que estão relacionadas com o tema. Mi-
chelson indica livros, artigos científicos e também 

grava vídeos que são veiculados em seu canal no 
YouTube. 

Programa de TV “Evidências” – Lançado em 
2007, o programa Evidências (http://novotempo.
com/evidencias), desenvolvido pelo canal de tele-
visão Novo Tempo e apresentado pelo arqueólogo 
Dr. Rodrigo Silva, segue o formato documentário e 
oferece 30 minutos de conhecimento sobre diver-
sos assuntos, entre os quais temas relacionados à 
controvérsia evolucionismo versus criacionismo. 

Consórcio Criacionista Adventista (CCA) – Em 
dezembro de 2012, foi assinado um protocolo de 
intenções entre a Divisão Sul-Americana da Igreja 
Adventista (sede geral dos adventistas para oito 
países sul-americanos), SCB, GRI Brasil, NEO do 
Unasp e Museu de Geociências da FADBA. Esse 
consórcio teve como objetivo promover a implan-
tação de um conjunto integrado de ações destina-
das a disseminar o criacionismo no Brasil, no âmbi-
to da América do Sul e em outras regiões, além de 
receber maior apoio da Divisão para a consecução 
de seus objetivos comuns. Na prática, haverá mais 
pesquisa criacionista, maior número de publicações 
na área e visibilidade nos meios de comunicação 
dos materiais científicos produzidos.

Programa de TV “Origens” – Lançado em maio 
de 2015, o programa “Origens” (http://novotempo.
com/origens) é mantido pelo canal de TV Novo 
Tempo, da Igreja Adventista. O programa apresen-
ta questões relacionadas à origem  da Terra e dos 
seres vivos, e parte do pressuposto de que nosso 
planeta está repleto de monumentos do tempo e 
da história. Que pistas eles podem nos dar sobre 
quem somos e de onde viemos? Em formato de 
documentário, “Origens” apresenta o que há de 
mais fascinante na natureza – e revelações intri-
gantes de ciências como paleontologia, física, ge-
nética e neurologia.

Núcleo Maringaense da SCB (Numar-SCB) – Em 
outubro de 2015, um pequeno grupo de adventis-
tas, sob a coordenação do químico Dr. Agrinaldo 
Jacinto do Nascimento Junior, percebeu a necessi-
dade de um ambiente em que pudessem dialogar 
sobre assuntos convergentes, como a ciência e as 
Escrituras Sagradas, tão necessários em um polo 
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Considerações finais
Desde o seu surgimento no século 19, a Igreja 

Adventista do Sétimo Dia tem se empenhado na pro-
clamação da mensagem de Apocalipse 14:6, 7, que diz: 
“E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o 
evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam 
sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e 
povo. Dizendo com grande voz: Temei a Deus, e dai-
-Lhe glória; porque é vinda a hora do Seu juízo. E 
adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as 
fontes das águas.” Um dos grandes propósitos desse 
movimento suscitado pelo Criador é levar as pessoas 
de volta à verdade de que elas não são um “acidente 
cósmico”, mas resultado de um projeto pensado com 
carinho. Debaixo dessa bandeira, ao longo das déca-
das, homens e mulheres têm dedicado tempo e talen-
to a fim de levar avante a mensagem da criação.

Inauguração da sede do Numar-SCB
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universitário como a cidade em que logo 
seria fundado um núcleo de estudos. Dois 
meses após essa primeira reunião, o Núcleo 
Maringaense da Sociedade Criacionista Bra-
sileira (Numar-SCB) (www.numar.scb.org.br) 
foi estabelecido oficialmente na cidade de 
Maringá, PR, durante a programação do 1º 
Workshop do Numar-SCB, realizado na Câ-
mara Municipal da cidade. O evento contou 
com a presença do presidente da SCB, Dr. 
Ruy Carlos de Camargo Vieira. A criação do 
1º Núcleo da SCB foi celebrada por meio da 
assinatura do Termo de Intenções entre as 
organizações representadas pelos respecti-
vos diretores-presidentes e recebimento de 
certificado. 

Em fevereiro de 2016, tiveram início as 
atividades de ensino do Numar-SCB por 
meio do programa “Diálogo Sobre as Ori-
gens”, aberto à comunidade e que consiste 
em encontros semanais com palestras trans-
mitidas ao vivo– em seu canal no YouTube– 
de pesquisadores de diversas áreas do co-
nhecimento. Além disso, o Núcleo tem 
produzido materiais escritos que podem ser 
encontrados em seu site, e promovido even-
tos de grande porte com expoentes do cria-
cionismo nacionais e internacionais. Ademais, 
tem participado de atividades científicas e 
culturais.


