
2) COMO NADA EXPLODE? 

De acordo com a história do Big Bang, primeiro não 
havia ‘nada’ e isso explodiu! Quando eu digo ‘nada’ eu 
quero dizer nem mesmo vácuo, nem mesmo matéria, 
nem energia, nem espaço, nem tempo, nem coisa 
alguma. Nada!  

De acordo com Stephen Hawking, a questão sobre a 
origem do universo nem sequer existe.  Ele afirma que 
começou de todas as formas imagináveis e talvez até 
algumas não imaginaveis. Ele pergunta, por que nós 
estamos aqui?  Ele simplesmente diz que o Universo 
seleciona aquelas histórias que direcionam para aquelas 
condições*. Ou seja, o Universo fez a si mesmo—não 
houve um Criador. E isso não faz apenas sentido algum. 

(*Hawking, S.W. & Hertog, T., Phys. Rev.D 73, 123527 (2006)) 

3) COMO AS ESTRELAS E GALÁXIAS SURGIRAM? 

Não existe uma lei da natureza (física) conhecida que 
permita que as estrelas se formarem a partir de nuvens 
de gás, as quais supostamente vieram da uma grande 
explosão. Físicas fundamentais tem que ser violadas ou 
alguém tem que inventar uma coisa desconhecida—
Matéria Escura—com as propriedades certas para obter 
estrelas que se formam naturalmente*. Sem isso, 
simplesmente não é capaz de acontecer. 

 (* tem sido proposto que uma estrela explodida compressa uma 
nuvem de gás, mas isso dificilmente qualifica-a como uma 
explicação para a origem das estrelas.) 

4) COMO PODE TODAS AS ROCHAS DATADAS 
COM CARBONO-14 APRESENTAR ‘IDADES 
ABSOLUTAS’ MENORES QUE 56.000 ANOS? 

Praticamente todas as rochas que contém carbono, 
incluindo minerais não-orgânicos encontrados na Terra 
nos últimos 40 anos, contém Carbono-14. Por quê 
disso? Não deveria existir nenhum depois de 100.000 
anos.  Eles dizem que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. 
Carvão, que se presume ter pelo menos 30 milhões de 

anos, foi datado com Carbono-14 com apenas 45.000 
anos de idade, usando premissas evolucionárias. 
Diamantes, os quais são carbono puro e deveriam ter 
pelo menos 1 bilhão de anos, tem sido datados com 
apenas 55,700 anos de idade com carbon-14. Os 

milhões e bilhões 
de anos têm que 
estar errados. 
Usando 
assumpções 
bíblicas estas 
idade se tornam 
inferiores a 5.000 
anos.  

5) COMO VOCÊ DETERMINA A IDADE ABSOLUTA 
DE UM FOSSIL? 

Histórias evolucionárias nos contam que os milhões de 
fósseis nas camadas sedimentares encontrados por 
toda Terra apresentam datas em consonância com os 
micróbios que evoluiram dentro do homem nos últimos 
3 bilhões de anos. Mas é impossível determinar a idade 
absoluta de qualquer fóssil. Tem que ser datado pelos 
sedimentos que são encontrados dentro do fóssil. E 
como são datadas as camadas sedimentares? Pelos 
fósseis encontrados dentro delas – raciocínio circular! E 
até mesmo quando eles usam matériais radioativas (em 
material vulcânico associado) para ‘datar’ sedimentos, 
eles tem que assumir premissas não-testáveis. Mesmo 
assim, métodos diferentes comumente discordam um 
dos outros. 

6) POR QUE EVOLUÇÃO NÃO TEM SIDO 
OBSERVADA? 

Você não consegue fazer experimentos nem mesmo 
observar o que aconteceu no passado.  Prof. Richard 
Dawkins disse “Evolução tem sido observada. Só que 
não tem sido observada enquanto esta acontecendo”*. 
Coisa que, claro, não faz sentido algum.  

(*Bill Moyers entrevista Richard Dawkins, Now, 3 Dezembro 
2004, PBS network) 

7) COMO É QUE UM ESPECÍFICO COMPLEXO DE 
INFORMAÇÕES CODIFICADAS NO DNA SURGIU 
POR ACASO? 

Organismos de uma única celula têm muito menos 
informações em seus DNAs que um DNA humano 
possui. Se o complexo evoluiu de um menos complexo, 
informação teve que ser adicionada. Prof. Richard 

Dawkins foi perguntado para dar um exemplo do caso. 
Ele não conseguiu e não existe, porque Evolução não 
acontece. Informação vem de uma mente inteligente, 
não de um processo aleatório. Quando o DNA é 
copiado, informação é esmagadoramente perdida, não 
adicionada. 
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1) DE ONDE O UNIVERSE VEIO? 

Homem coloca toda sua fe em cosmologia para 

responder esta pergunta fundamental. Mas 

cosmologia não eh nem sequer ciência, eh 

simplesmente filosofia. Isto significa que o homem 

tem que ter inventado fatores de correção para 

111000   RRReeeaaasssooonnnsss   WWWhhhyyy   EEEvvvooollluuutttiiiooonnn   

iiisss   FFFoooooollliiissshhh!!!   

 

1) WHERE DID THE UNIVERSE COME FROM? 

Cosmology is not even science, it is just philosophy. 
Man puts all his faith in cosmology to answer this 
fundamental question. This has meant that he has 
had to invent fudge factors to make his theories 
work, such as the totally-just-made-up stuff called 
Dark Energy, Dark Matter, Inflation, CMB radiation 
as the afterglow of the Big Bang and the expansion 
of space. There isn’t a shred of any real evidence  
for any of them. Not any!  

 



Evolucionistas também afirmam que a própria 
capacidade do DNA codificado ‘evoluiu’.  Contudo 
jamais um sistema de codificação (como a linguagem 
escrita) veio a existir, exceto por um design inteligente.  
Ainda mais, o DNA é o sistema de armazenagem de 
informação mais denso conhecido no universo! 
Moléculas não conseguem criar um código a partir 
delas mesmas. Evolução é um fracasso total para 
explicar essas coisas.   

8) COMO QUE A VIDA SURGIU DE SUBSTÂNCIAS 
QUÍMICAS SEM VIDA POR UM ACIDENTE 
ALEATÓRIO? 

Finalmente, um problema ainda maior, se for possível. 
Ninguém sabe como vida surgiu de material sem vida. 
Dizer algo diferente é apenas simples tolice. 

 

Por isso, não seja enganado. Na verdade, quando você 

olha os diversos argumentos que defendem o 

evolucionismo, nós podemos ver que eles são apenas 

pura insensatez.  
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1) DE ONDE O UNIVERSE VEIO? 

Homem coloca toda sua fé em cosmologia para 

responder esta pergunta fundamental. Mas cosmologia 

não é nem sequer ciência, é simplesmente filosofia. Isto 

significa que o homem tem que ter inventado fatores de 

correção para fazer suas teorias funcionarem, como o 

caso da totalmente-simplesmente-inventada coisa 

chamada Energia Escura, Matéria Escura e Inflação. Não 

há um pingo de alguma real evidência laboratorial para 

nenhuma delas. Nem uma! Eles também reinveindicam a 

Radiação Cósmica de Fundo em Microondas como o 

brilho depois do Big Bang, assim supõe-se estar vindo de 

todas as direções. Embora pareça estar associado com o 

plano orbital dos nossos planetas do Sistema solar! 

Porém isso não faz sentido algum! 
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Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis 

de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm 

sido vistos claramente, sendo compreendidos por 

meio das coisas criadas, de forma que tais homens são 

indesculpáveis. Romanos 1:20 

ZZoonnaa  LLiivvrree  ddee  EEvvoolluuççããoo  

Para mais informação: 
 

Veja também:  johnhartnett.org & creation.com 

“No princípio criou Deus o céu e a terra.” [exemplo: o 
universo inteiro](Gênesis 1:1) Não o Big Bang, mas Deus 
o Criador.  

“Criou Deus o homem à sua imagem, ...” (Gênesis 1:27).  

Todos os homens sao descendentes de Adão. No Jardim 
do Éden, Adão e Eva pecaram contra Deus e por isso 
Deus amaldiçoou eles e o universo inteiro.  

“…por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo 
pecado a morte, assim também a morte passou a todos 
os homens por isso que todos pecaram.” (Romanos 5:12)  

 “Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom 
gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso 
Senhor.” (Rom. 6:23)  

Todos merecem morte “Porque todos pecaram e 
destituídos estão da glória de Deus,” (Romans 3:23) mas 
Jesus Cristo pagou inteiramente a penalidade na Cruz—
como apenas um Santo Deus poderia—para aqueles que 
se arrependerem dos seus pecados.  

Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de 
serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome; 
Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da 
carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. (João 
1:12,13) 
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